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2  Vitamines tussen laboratorium en 
markt

2.1  Coalities in het vitamineonderzoek

Rachitisbestrijding

Rachitis was in de eerste helft van de twintigste eeuw de meest voorkomende ziekte 
in Nederland die het gevolg bleek van vitaminegebrek. Deze aandoening bij kinderen 
manifesteerde zich door verkrommingen van de botten en de wervelkolom, slechte 
tandontwikkeling, zwakke spieren en ademhalingsmoeilijkheden. Tijdens het win-
terseizoen ontwikkelde het merendeel van de baby’s en peuters kenmerken van rachi-
tis, als zij daartegen niet preventief werden beschermd met bijvoorbeeld levertraan.1

Dat natuurmiddel werd al sinds het begin van de negentiende eeuw toegepast tegen 
de ziekte, waarvan de eerste beschrijvingen dateerden uit het midden van de zeven-
tiende eeuw. Rachitis werd destijds in toenemende mate gediagnosticeerd bij kinde-
ren uit de arme lagen van de verstedelijkte bevolking in Engeland. In de achttiende 
eeuw kwam de ziekte overal in Europa voor. De naam ‘Engelse ziekte’ in de volks-
mond dankte rachitis aan de associatie met het industrialiserende Engeland in de late 
achttiende en negentiende eeuw. Daar werden veel kinderen in de grauwe en nauwe 
arbeiderswijken onder de rook van de vele fabrieken door de ziekte getroffen. In de 
loop van de negentiende eeuw verspreidde rachitis zich nog sterker, ook in de grote 
steden van andere Europese landen, door de introductie van kunstmatige zuigelin-
genvoeding. Die hadden vaak een lager vetgehalte dan koemelk.2   

Het ontstaan van de ziekte werd geweten aan de slechte leefomstandigheden in de 
armenwijken in de steden, waar mensen leefden in vochtige, onhygiënische wonin-
gen en de beschikking hadden over weinig zonlicht en frisse lucht. Bij wijze van the-
rapie werd dan ook in eerste instantie getracht daar verbetering in te brengen. Het 
huis-, tuin- en keukenmiddel levertraan bewees zich als effectief geneesmiddel tegen 
rachitis, maar de reden daarvoor bleef ongewis. De postulering van het vitamine-
concept kort voor de Tweede Wereldoorlog zette onderzoekers op het juiste spoor. 
Toch duurde het relatief lang voordat zij rachitis identificeerden als deficiëntieziekte 
en wat zij tot vitamine D bestempelden als de ontbrekende stof die tot de symptomen 
leidde. ‘Tot vóór een tiental jaren,’ zo legde B.C.P. Jansen uit in zijn inaugurale rede 
van 1929, ‘bestonden er over de oorzaak der rachitis of Engelsche ziekte, nog een zeer 
groot aantal theorieën, een onfeilbaar bewijs, dat de juiste verklaring nog niet gevon-
den was.’3 Van ziektes als xeroftalmie, beriberi en scheurbuik was rond 1920 al een 
jaar of tien duidelijk dat zij gevolg waren van een gebrek aan bepaalde voedingsstof-

1  A. de Knecht-Van Eekelen en G.J.R. Maat, ‘Rachitis en osteomalacie’, Organorama 23 (1986) 23-25.
2  Ibidem; Stoff, ‘ “Dann schon lieber Lebertran” ’, 56.
3  Jansen, De ontwikkeling van de leer der voeding, 17
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fen. Deze werden respectievelijk aangeduid met de als voorlopig bedoelde afkortin-
gen vitamine A, B en C. 

De Britse medicus Edward Mellanby wordt algemeen beschouwd als degene die de 
uiteindelijke associatie legde tussen rachitis en vitaminegebrek. Hij liet met behulp 
van puppies zien dat voedingsmiddelen als boter, melk en levertraan werkzaam wa-
ren tegen rachitis. Aangezien de werkzame stof in vet oplosbaar moest zijn, meende 
hij dat vitamine A hiervoor verantwoordelijk was. Elmer Vernon McCollum en zijn 
collega’s bewezen dat dit niet het geval was. Op zijn voorstel werd de antirachiti-
sche component, de alfabetische volgorde gehoorzamend, vitamine D genoemd. Ook 
deze groep voedingswetenschappers aan de Johns Hopkins University in Baltimore 
experimenteerde met vitamine D-houdende diëten.4 

Tezelfdertijd werd de relatie gelegd tussen rachitis en de genezende werking van 
zonnestralen. De Berlijnse kinderarts Kurt Huldschinsky bewees in 1919 dat ultra-
violet licht antirachitisch werkzaam was. Van elementair belang was zijn observatie 
dat het licht een chemische stof in het lichaam activeerde. Hij voerde zijn experiment 
uit op één arm van kinderen met rachitis, terwijl de botten van beide armen zich na 
bestraling herstelden. Onafhankelijk van Huldschincky’s experiment kwam de voe-
dingsdeskundige Harriette Chick van het Londense Lister Institute tot dezelfde con-
clusie aangaande de genezing van rachitis met behulp van ultraviolet licht. Zij ontdek-
te dit tijdens een grootschalig onderzoek in Wenen na de Eerste Wereldoorlog.5 Deze 
resultaten uit de klinische praktijk vormden in de eerste helft van de jaren twintig de 
basis voor het academische onderzoek naar vitamine D op proefdieren. Zo bleken 
ook bestraalde ratten die een rachitis bevorderend dieet kregen toegediend immuun 
tegen de ziekte. De groepen wetenschappers rond Harry Steenbock in Wisconsin 
en Alfred Fabian Hess in New York vonden tegelijkertijd en min of meer bij toeval 
dat de bestraling van de voeding die ratten kregen toegediend hetzelfde effect had. 
Steenbock patenteerde zijn ontdekking. Hess riep de hulp in van zijn Duitse colle-
ga Adolf Otto Reinhold Windaus uit Göttingen om nader onderzoek over dit ver-
schijnsel te doen. Samen met de groep wetenschappers rond de Londense chemicus 
Otto Rosenheim poogden zij de stof te vinden die na bestraling werd omgezet in vi-
tamine D. Windaus’ team vond uiteindelijk een cholesterolachtige stof in de schim-
mel moederkoorn dat de provitamine bleek van vitamine D. De Duitse biochemicus 
doopte de stof ergosterol, naar de alternatieve naam voor moederkoorn, ergot. Voor 
zijn ontdekking in 1927 mocht Windaus een jaar later de Nobelprijs in ontvangst 
nemen.6

De industriële ontdekking van vitamine D

Vitamines spraken niet alleen tot de verbeelding van veel voedingswetenschappers en 
andere universitaire onderzoekers, maar oefenden ook sterke aantrekkingskracht uit 
op de industrie. Hoe weinig ook bekend was van vitamines, ze bezaten een enorme 
belofte voor de volksgezondheid. Dankzij vitamines kon de bevolking relatief een-

4  E.V. McCollum, A History of Nutrition. The Sequence of Ideas in Nutrition Investigations (Boston 1957) 
281-285; Jansen, De ontwikkeling van de leer der voeding, 18.
5  Stoff, ‘ “Dann schon lieber Lebertran” ’, 59; Kenneth J. Carpenter, ‘Harriette Chick and the Problem of 
Rickets’, The Journal of Nutrition 38 (2008) 827-832.
6  Ibidem.
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voudig, via preparaten of voeding, worden gevrijwaard of genezen van niet zelden in-
grijpende aandoeningen als rachitische groeiachterstanden en misvormingen. Hierin 
lag de reden waarom de West-Europese vitamine-industrie zich in hoofdzaak ging 
richten op de productie van vitamines A en D. Deficiëntieziektes als beriberi, scheur-
buik, pellagra of xeroftalmie kwamen in de meeste westerse landen immers nauwe-
lijks meer voor. Wel veelvoorkomend bleven rachitis en oogziektes die ontstonden 
bij gebrek aan vitamine A. De Leidse kinderarts J.J. Soer onderzocht nog rond 1930 
dat van een groep kinderen in zijn kliniek die geen extra vitamine D toegediend had 
gekregen, tweederde na de winter symptomen van rachitis had ontwikkeld.7

Vitamine A en D waren dus van groot belang. Bovendien had de commerciële pro-
ductie van deze vitamines een voordeel ten opzichte van levertraan als de traditionele 
bron van vitamine A en D. Dat werd erg vies gevonden. Een smakelijker alternatief 
had bijgevolg een goed verkoopvoordeel. Tot slot waren deze vitamines – met name 
vitamine D – het meest onproblematisch voor de industrie om op grote schaal te pro-
duceren. Het is niet overdreven te stellen dat de relatief eenvoudige technieken om 
vitamine D te vervaardigen met behulp van ultraviolette straling in hoge mate ver-
antwoordelijk waren voor de snelle expansie van de vitamineproducerende industrie 
vanaf midden jaren twintig in zijn geheel. 

In zijn oratie ging Jansen op de industriële toepassing van bestraald ergosterine (er-
gosterol) in:

7  B.C.P. Jansen, boekbespreking van J.J. Soer, Hoeveel vitamine-D is noodig om rhachitis te genezen en te 
voorkomen?, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 76, i (1932) 153-4, aldaar 153; B.C.P. Jansen, ‘Over de 
voorziening der bevolking met antirhachitis-vitamine’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 79, ii (1935) 
1674-1676, aldaar 1675.

Afb. 4 Pagina uit een brochure van Brocades-Stheeman voor het eigen lever-
traanproduct Jecovitol.
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Door bestralen van zuiver ergo-sterine kan men een praeparaat verkrijgen, waarvan de 
anti-rachitische werking 10.000 a 100.000 maal zoo groot is, als die van levertraan. Het is 
echter niet noodig dit ergo-sterine te isoleeren. Ook door bestralen van vetrijke voedings-
middelen, die steeds geringe hoeveelheden ergo-sterine bevatten, kan men dit voedsel 
anti-rachitische eigenschappen verleenen.8

Een bedrijf had met andere woorden weinig meer nodig dan een ultraviolette lamp 
en een hoeveelheid ergosterol (of voedingsmiddelen die ergosterol bevatten) om een 
medicijn tegen rachitis te vervaardigen. Tegen het einde van de jaren twintig werd 
dan ook door farmaceutische bedrijven, de chemische industrie en de voedingsmid-
delenbranche overal in de westerse wereld met de lucratieve productie van vitamine 
D geëxperimenteerd. Steenbock verleende de Quaker Oats Company nog voordat 
zijn patent was goedgekeurd toestemming zijn procedé te gebruiken om havermout 
te bestralen – met het doel er vitamine D aan toe te voegen. Windaus patenteerde 
zijn ontdekking in Duitsland niet, maar ontwikkelde een commercieel preparaat 
in samenwerking met het chemische concern Bayer. Het Duitse farmaceutische en 
chemische bedrijf Merck nam de productie van dit preparaat, Vigantol, in 1927 over 
en patenteerde het bereidingsproces wel. Deze voorbeelden uit de vs en Duitsland 
behoren tot de eerste vitamine D-producten die op de internationale markt ver-
schenen.9

In Groot-Brittannië experimenteerde Lever Brothers al met het vitaminiseren van 
margarine sinds begin jaren twintig. Voordat de relatie tussen vitamine D en ultra-
violet licht bekend was, voegde het bedrijf visolie toe aan zijn plantaardige boter om 
deze gelijkwaardig te krijgen aan roomboter. Een succes werd dit niet, maar dat lag 
vooral aan de slechte smaak. Lever Brothers bracht zijn gevitaminiseerde margarine 
pas op de markt, nadat het eind jaren twintig de techniek van ultraviolette bestraling 
had geleerd. Pas in de jaren dertig begon de margarine ook winst op te leveren. Tegen 
die tijd vingen ook margarinefabrikanten in Nederland aan vitamines aan hun pro-
ducten toe te voegen. Het eerste wetenschappelijk gecontroleerde Engelse vitami-
nepreparaat was waarschijnlijk het vitamine D-preparaat Ostelin Liquid van Glaxo 
Laboratories in 1924. Ook dit product werd aanvankelijk vervaardigd op basis van 
visolie, later op basis van bestraalde ergosterol. Daartoe had Glaxo een licentie ver-
kregen om Steenbocks procedé te gebruiken.10

Producten als Quaker’s havermout en Vigantol belandden ook in Nederland in 
de handel.11 Zij werden spoedig gevolgd door het eerste serieuze vitaminepreparaat 
van Nederlandse makelij, Davitamon van de nv Organon uit Oss. Dit bedrijf bracht 
in 1928 een gecombineerd vitamine A en D-preparaat (vandaar de naam D-A-vita-
mon) op de markt als volwaardig alternatief voor levertraan. Vitamine D verkreeg de 
kleine groep researchers in Oss door bestraling van uit gist gewonnen ergosterol. De 
productie van vitamine A zorgde in de beginfase voor meer hoofdbrekens. Organon 
had als dochtermaatschappij van de grote vleesverwerkende fabriek van Zwanen-
berg de vrije beschikking over grote hoeveelheden slachtafval, waaronder dierenor-

8   Jansen, De ontwikkeling van de leer der voeding, 18.
9   Apple, Vitamania, 44.
10  Horrocks, ‘Nutrition Science and the Food and Pharmaceutical Industries’, 61-62. Unilever brochure?
11  Het nivv werd in 1928 benaderd door een handelsfirma die Quaker’s havermout in Nederland op de 
markt wilde brengen met de vraag het vitamine D-gehalte te testen: A.V. Noortwijk aan het Nederlands Insti-
tuut voor Volksvoeding, 18 december 1928, anivv.
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ganen. Levers vormden een voor de hand liggende bron van vitamine A, maar beza-
ten als zodanig enkele zwaarwegende nadelen. Ten eerste moest de hoeveelheid van 
beide vitamines in het preparaat idealiter min of meer in balans zijn. Om een dosis 
vitamine A te verkrijgen die overeenkwam met de hoeveelheid vitamine D afkomstig 
van één pond gist, had het bedrijf een buitenproportionele vijfhonderd kilo runder-
levers nodig. Ten tweede smaakte de vitamine A afkomstig van deze dierlijke orga-
nen absoluut niet beter dan de traditionele levertraan. Dit vormde misschien nog wel 
een groter probleem, want de smaak was tenslotte één van de redenen om überhaupt 
een preparaat als dit te fabriceren. Daarom stapte Organon over op vitamine A uit 
– nota bene – gezuiverde concentraten uit visleverolieën. Begin 1930 begon het be-
drijfje daarnaast te experimenteren met bronnen van caroteen, zoals wortels, toma-
ten en palmolie. Het was recent ontdekt dat het menselijk lichaam zelf in staat was 
caroteen om te zetten in vitamine A.12

Van vleesverwerking naar vitamineproductie

De rol die Windaus had gespeeld bij Bayer en Merck werd bij Organon vervuld door 
de arts en bacterioloog Lodewijk Karel Wolff. Deze groeide als hoogleraar in de hy-
giëne in Utrecht uit tot een professionele universitaire entrepreneur, die zijn uni-
versitaire onderzoek als maar weinig anderen in zijn tijd combineerde met toepas-
singsgericht advies- en controlewerk als adviseur van het farmacologisch bedrijf nv 
Organon. Hij bouwde zijn positie aan de universiteit uit met geld, middelen en per-
soneel van Organon. Zijn op directe toepassing gerichte onderzoeksgebieden waren 
waardevol studiemateriaal voor zijn assistenten, die hij op grote schaal bij zijn werk 
voor Organon betrok. Zelf verdiende Wolff een extra hoogleraarsalaris met zijn ad-
viezen en controles. Toch kon hij geen vermoeden hebben van de omvang van zijn 
engagement voor Organon, toen hij daar eind jaren twintig betrekkelijk impulsief in-
rolde als assistent van Ernst Laqueur.

De Amsterdamse farmacoloog Laqueur was in 1923 zelf een van de oprichters van 
de nv Organon geweest. Via een wederzijdse kennis was hij in contact gekomen met 
Saal van Zwanenberg, president-directeur van Zwanenberg’s Slachterijen en Fabrie-
ken in Oss, die nieuwe toepassingen zocht voor zijn slachtafval. De verwerking van 
dierlijke organen voor geneeskundige doeleinden werd hier en daar al toegepast. Ook 
Van Zwanenberg zag daar een nuttige expansie in van zijn slachtactiviteiten. Laqueur 
richtte zich in zijn onderzoek op hormonen en zag de oprichting van een bedrijf voor 
orgaanpreparaten een ideale kans om zijn onderzoeksgebieden uit te breiden en in de 
praktijk te brengen. Zo ontstond in de zomer van 1923 de nv Organon ‘voor de be-
reiding van orgaanpreparaten op wetenschappelijke grondslag’ in Oss.

Het bedrijfje begon met de verwerking van alvleesklieren tot insulineprepara-
ten, waar Laqueur enige ervaring in had opgebouwd. Het procedé was gepatenteerd 
door de Universiteit  van Toronto, waar de Canadese ontdekkers van de insuline wa-
ren gehuisvest. Verschillende bedrijven in Canada, de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië hadden licenties gekregen voor gebruik van de productiemethode en de 
naam insuline voor de productie van preparaten voor diabetes-patiënten. Laqueur 

12  Quaker Oats Company aan het Nederlands Instituut voor Volksvoeding, 18 december 1928, anivv; Cor-
respondentie L.K. Wolff – Organon, 12 december 1929, 2 februari 1930, boo, ha 25-6; Marius Tausk, Orga-
non. De geschiedenis van een bijzondere Nederlandse onderneming (Nijmegen 1987) 46-47.
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slaagde erin hetzelfde te regelen voor Nederland. Hiermee bezat hij de mogelijkheid 
‘die kleine onderneming tot ontwikkeling te brengen’, zoals de latere directeur Ma-
rius Tausk zich in zijn herinneringen aan Organon uit 1978 memoreert. Al was zijn 
eerste drijfveer dat het ‘vaak levensreddende preparaat zo spoedig mogelijk ter be-
schikking zou komen voor de Nederlandse patiënten’.13 In de daaropvolgende jaren 
begon Organon ook met andere hormonen te experimenten, met name geslachts-
hormonen.

Laqueur had voor zichzelf een uitstekende positie gecreëerd. Hij had een belang-
rijke stem in de richting die Organon met zijn productie insloeg, in het onderzoek 
dat gedaan werd en het personeel dat moest worden aangetrokken. Geen enkele partij 
medicijnen kon de fabriek uit zonder dat hij deze op zijn Amsterdamse laboratorium 
had geijkt op de hoeveelheid werkzame stof. Hij had invloed op de prijzen van Orga-
nons geneesmiddelen en moest zijn toestemming geven voor elke wetenschappelijke 
publicatie die Organons laboratorium wilde doen uitgaan. Hiervoor ontving hij een 
jaarsalaris van zesduizend gulden.14

Ook zijn universitaire hormoononderzoek profiteerde van Laqueurs commerci-
ele activiteiten. Laqueur kreeg de beschikking over grote hoeveelheden van Zwa-
nenbergs slachtafval – alvleesklieren, hypofysen, geslachtsklieren, urine. Bovendien 
betaalde Organon voor extra wetenschappelijk personeel en assistenten. Laqueurs 
Amsterdamse laboratorium kon zo opklimmen tot de wereldtop op dit onder-
zoeksgebied. Laqueur en zijn staf vonden als eerste ter wereld het mannelijke hor-
moon testosteron en als een van de eersten het vrouwelijke hormoon oestron – dat 
Laqueur menformon doopte. Ook Organon profiteerde daar op zijn beurt van, 
want Laqueur begon direct te experimenteren met de toepassing van deze hormo-
nen in preparaten die in de handel konden worden gebracht.15 Zijn universitaire 
assistenten profiteerden er evengoed van. Zij kwamen door dergelijke vondsten, 
maar zeker ook door alle controles en ijkingen die op het laboratorium werden uit-
gevoerd, direct in aanraking met de toepassingen van hun onderzoeksgebied. Hoe 
meer Organon groeide, des te meer was Laqueur op de hulp van zijn assistenten 
aangewezen. Ook Wolff kwam zo met Organon in aanraking. Aanvankelijk werd 
hij gevraagd de preparaten uit Oss op steriliteit te controleren. Later werd hij ver-
antwoordelijk voor het vitamineonderzoek waarmee Organon in 1927 begon te ex-
perimenteren.

Op dat moment had Wolff al een respectabele carrière achter zich. Na zijn studies 
scheikunde en geneeskunde (1896-1905) bekwaamde hij zich in de oogheelkunde. 
Hij zette in 1910 een praktijk op als oogarts in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat, 
waar hij bijna twintig jaar lang zou blijven werken. Toch verloor hij nooit het con-
tact met de academie. Na voltooiing van zijn opleiding had Wolff al enkele jaren als 
assistent gewerkt aan het laboratorium van zijn professor Manuel Straub. In die tijd 
kreeg hij belangstelling voor de bacteriologie en serologie, die belangrijke onder-
zoeksgebieden beloofden te worden. Na een kort verblijf aan het St. Mary’s Hospital 
Medical School in Londen, waar hij bij Sir Almroth Wright werkte aan vaccinatie- en 
tyfusonderzoek, werd hij assistent aan het pathologisch-anatomische laboratorium 
van Willem Marie de Vries in Amsterdam. Deze stelde Wolff tevens een aantal jaren 

13  Tausk, Organon, 19; Knegtmans, ‘Onderwijs, wetenschap en particulier initiatief’, 91.
14  Knegtmans, ‘Onderwijs, wetenschap en particulier initiatief’, 91-92.
15  Ibidem; Tausk, Organon, 17-33.
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aan als seroloog op het mede door hem opgerichte Antoni van Leeuwenhoek-huis, 
het Kankerinstituut.16  

Van 1917 tot 1923 deed Wolff naast zijn praktijk onderzoek in het hygiënisch la-
boratorium van de hoogleraar in de gezondheidsleer en medische politie Rudolph 
Hendrik Saltet. Daar bekwaamde hij zich verder in bacteriologisch en hygiënisch on-
derzoek. Ook verzorgde hij colleges. Na Saltets emeritaat vond Wolff onderdak in 
het farmacologisch laboratorium van Laqueur. Deze betrok hem zoals vermeld direct 
bij het controleren van Organons preparaten, tot groot ongenoegen van het college 
van curatoren van de Universiteit van Amsterdam. De functie van Laqueurs labora-
torium was naar de mening van dit college het opleiden van studenten. De curatoren 
zagen op dat moment niets in de personeelsuitbreiding van het laboratorium ten be-
hoeve van Laqueurs werk voor Organon. Toch hielden ze Laqueur niet tegen, waar-
schijnlijk omdat Wolff onbezoldigd voor hem werkte.17

Aan Laqueurs laboratorium zette Wolff zijn bacteriologisch onderzoek voort. Daar-
naast verdiepte hij zich in de voedingsleer, een onderzoeksgebied waartoe de oogarts 
zich vanwege zijn praktische toepassingen aangetrokken voelde. ‘Prof. Wolff had uit-
gesproken zin voor de werkelijkheid. Wetenschap moest bij hem levend zijn,’ zo ver-
klaarde Wolffs latere assistent H.W. Julius het belang dat hij stelde in de praktische toe-
pasbaarheid van zijn onderzoekingen. ‘Zoodra zag hij niet in, dat een of andere tak van 
onderzoek vrucht kon afwerpen voor volksgezondheid, therapie of voor dieper alge-
meen inzicht of hij betrok het binnen zijn gezichtskring.’18 Dat gold ook voor de vitami-
nes, die aan het eind van de jaren twintig Wolffs aandacht trokken. Hij volgde de inter-
nationale ontwikkelingen op het gebied van vitamineonderzoek op de voet en voorzag 
Organon met zijn kennis van waardevolle adviezen. Dat veranderde niet toen hij in 1929 
in Utrecht werd aangesteld als hoogleraar in de bacteriologie en hygiëne. Integendeel, 
in die functie ging hij door op de weg die zijn illustere voorganger Christiaan Eijkman 
was ingeslagen. Die ontving datzelfde jaar de Nobelprijs voor zijn aandeel in de ont-
dekking van de vitamine B1. Voor zijn leerstoel in Utrecht gaf Wolff zijn Amsterdam-
se oogheelkundige praktijk op. Voortaan richtte hij zich volledig op de wetenschap.19

Zijn professoraat had belangrijke gevolgen voor Wolffs positie bij Organon. Hij 
werd nu officieel als adviseur aangesteld voor alles wat met de productie van vitami-
nes te maken had. Als zodanig kwam Wolff bij Organon dus eerder op gelijke voet te 
staan met Laqueur, dan dat hij diens ondergeschikte was. Laqueur, die weliswaar ook 
in de raad van bestuur zat en aandeelhouder was van Organon, beperkte zich voort-
aan tot het hormoononderzoek.

Wolff mocht als adviseur rekenen op een salaris van zesduizend gulden – even hoog 
als zijn inkomen als hoogleraar.20 Belangrijker was dat zijn grip op Organons vita-

16  J.J. van Loghem, ‘In memoriam Ludwig Karl Wolff, 19 juni 1879-17 juni 1938’, Nederlandsch Tijdschrift 
voor Geneeskunde 82 ii, no. 26 (1938) 3192-3194; Faculteit der Geneeskunde aan College van Curatoren, 23-
01-1929, acuu, 610; Jaarverslag Kankerinstituut 1916: http://research.nki.nl/library//Jaarverslagen/NKIJaar-
verslag1916.pdf; H.W. Julius, ‘In memoriam prof. L.K. Wolff’, Antonie van Leeuwenhoek: Nederlandsch tijd-
schrift voor hygiëne, microbiologie en serologie 5 (1938) 1-3. Zie voor een uitgebreider artikel gewijd aan het 
professionele leven van Wolff: Pim Huijnen, ‘Een vroeg verbond van kennis en kapitaal. L.K. Wolff en de pro-
fessionalisering van het voedingsonderzoek in de jaren 1920 en 1930’, in: L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans eds., 
Het universitaire bedrijf. Over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer (Hilversum 2010) 11-23.
17  College van curatoren aan Ernst Laqueur, 16 november 1924, ACUvA, 147.
18  Julius, ‘In memoriam prof. L.K. Wolff’, 2.
19  Julius, ‘In memoriam prof. L.K. Wolff’, 1-3.
20  Wolff aan Organon, 14 mei 1937, boo [ha 32-1].
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minetak, die hij zelf mede had opgezet, verstevigde. Met het eerste Davitamon-pre-
paraat ving in 1928 Organons vitamineproductie aan. In de twaalf jaar voordat de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak, zou Organon ook de productie van vitamines B, C 
en E ter hand nemen.21 

Concurrentie uit Weesp

Organon kreeg naast zijn buitenlandse concurrentie uit de vs en Duitsland al vrij 
spoedig te maken met competitie uit Nederland zelf. Letterlijk om de hoek werden 
in het Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven de fundamenten gelegd 
voor een nieuwe vitamine producerende onderneming.

De flirt van het electrotechnische bedrijf met de farmaceutische branche had zijn 
oorsprong in de opdracht van één van Philips’ medewerkers, Aart van Wijk, een 
hoogtezon te ontwikkelen die ultraviolette straling uitzond. Philips had dit idee van 
een medische lamp overgenomen van de eerder genoemde Duitse kinderarts Huld-
schinsky. Philips’ intentie was de hoogtezon aan medische instellingen te verkopen, 
die hem konden gebruiken bij hun behandelmethoden tegen rachitis en andere ziek-
tes die werden geassocieerd met een tekort aan zonlicht, zoals tuberculose. 

De uitdaging die Van Wijk in 1927 aanging was de relatie te vinden tussen de aard 
en frequentie van ultraviolette stralen en hun antirachitische eigenschappen. Hij be-
gon te experimenteren met de bestraling van ratten en met het juist ontdekte ergoste-
rol. Samen met een collega, de fysische chemicus Engbert Harmen Reerink, ontdekte 
hij dat een ultraviolette straling met golflengtes tussen 280 en 290 nm het meest ef-
fectief vitamine D aanmaakte. Tijdens deze proeven lukte het Reerink en Van Wijk in 
1931 eveneens de actieve vitamine D-elementen te isoleren. Hierin slaagden ze prak-

21  Tausk, Organon, 46; Wolff aan Organon, 5 mei 1937, boo, ha 32-1.
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tisch gelijktijdig met het wetenschappelijke team van Rosenheim in Londen – die ze 
de naam ergocalciferol gaf – en Windaus en zijn collega’s in Göttingen – die de naam 
D2 introduceerden.22

Anton Philips had een vooruitziende blik toen hij er blijk van gaf zeker zoveel mo-
gelijkheden te zien in de productie van vitamine D zelf als in die van de hoogtezon. 
Het was de directeur van Philips persoonlijk die Reerink en Van Wijk stimuleerde 
hun onderzoek naar de vitamine voort te zetten. Vitamine D leek vooral potentie te 
bezitten voor de medische en veterinaire markt; bestraalde ergosterol bezat een te on-
appetijtelijke smaak voor menselijke consumptie. Via een vennootschap met choco-
ladefabrikant Van Houten uit Weesp, die in de raad van bestuur van Philips zat, werd 
geprobeerd de farmaceutische markt toch te ontsluiten. Samen vormden zij Philips-
Van Houten, dat zich ook in Weesp vestigde. In de herfst van 1930 bracht het bedrijf 
zijn eerste ‘Dohyfral’ chocoladepastilles met toegevoegde vitamine D op de markt.23

De komst van dit concurrerende product zorgde bij Organon voor veel beroering. 
Het bedrijf in Oss meende van Philips-Van Houten meer te duchten te hebben dan 
van de buitenlandse concurrentie. Organon kon ten opzichte van de binnenlandse ri-
vaal minder profiteren van zijn distributienetwerk via huisartsen en apotheken. Meer 
dan dat waren het de twee meest innovatieve eigenschappen van Dohyfral die Orga-
non nerveus maakten. 

Om te beginnen had Philips een productiemethode ontwikkeld die die van Orga-
non in efficiëntie veruit overtrof. Reerink en Van Wijk hadden de resultaten van hun 
onderzoek in 1929 gepubliceerd in de Biochemical Journal en het Chemisch Week-
blad.24 Het was voor Organons onderzoekers met andere woorden geen geheim wel-
ke golflengte de meeste hoeveelheid ergosterol omzette in vitamine D2. Ook zij kon-
den met die informatie voortaan veel selectiever bestralen dan ze gewend waren. De 
vraag bleef hoe lang en hoe intensief de ultraviolette straling diende te worden toe-
gepast. Bovendien had Organon geen idee welk apparaat voor dit type bestraling het 
meest geschikt was. ‘Wat Philips gebruikt weten wij niet precies, maar het is vrijwel 
zeker dat zij ons hun lamp niet zullen leveren,’25 zo voorspelden de researchers in 
Oss in een interne discussie over dit onderwerp met Wolff. Organons fixatie op de 
Duitse concurrentie had hen intussen geleerd dat I.G. Farben, het syndicaat waarvan 
Bayer sinds 1925 deel uitmaakte, gebruik maakte van magnesiumlicht en Siemens 
van een bepaald soort kwiklicht. Eerder dan uit Weesp geloofden Organons onder-
zoekers dat ze van dat laatste bedrijf wellicht een geschikt bestralingsapparaat kon-
den krijgen om de bestraling te optimaliseren.26

De techniek vormde daarom niet Organons enige zorg aangaande de concurrentie 
van Philips-Van Houten. Dit laatste bedrijf had met zijn aantrekkelijke chocolade-
pastilles tenslotte ook het probleem van de ondeugdelijke smaak opgelost. Vanaf het 
moment dat Dohyfral op de markt verscheen, begonnen Laqueur en Wolff ernstig na 

22  R.M. Sprenger, “Ten behoeve van de gezondheid van mens, dier en plant.” De geschiedenis van Duphar 
1930-1980 (Weesp 1992) 8-10; H.A.M. Snelders, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland, Deel 2: De 
ontwikkeling van chemie en chemische technologie in de eerste helft van de twintigste eeuw (Delft 1997) 151.
23  Ibidem, 11-14; A. van Wijk, ‘Lampenfabriek en vitamine-onderzoek’, Philips Technisch Tijdschrift 3 
(1938) 33-39.
24  E.H. Reerink en A. van Wijk, ‘The Vitamin-D problem: The photochemical reactions of ergosterol’, Bio-
chemical Journal, 23 (1929) 1294-1307;  E.H. Reerink en A. van Wijk, ‘Photochemische reacties van ergoster-
ine’, Chemisch Weekblad 26 (1929) 246.
25  Organon aan Wolff, 9 januari 1931, boo, ha 26-5.
26  Ibidem.
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te denken over de mogelijkheid zelf ook vitaminechocolaatjes in de handel te brengen. 
Organon was al eerder op dit idee gekomen. Sinds de herfst van 1929 experimenteerde 
het met methoden om de slechte smaak van zijn vitamine A te verhullen met behulp 
van chocolade. Ditmaal werden verschillende chocoladefabrikanten, als Helm Royal 
uit Helmond en Kwatta uit Breda, benaderd over mogelijke samenwerking. Net als 
de pogingen uit 1929 leverde deze nieuwe inspanningen echter geen resultaat op.27

‘Op wetenschappelijke grondslag’?

Philips-Van Houten startte zelf, als nieuwste kramer op de vitaminemarkt, een recla-
meoffensief ter aanbeveling van zijn pastilles. De centrale boodschap daarvan luidde 
dat Dohyfral moest worden beschouwd als het eerste vitaminepreparaat in de Neder-
landse handel met een gegarandeerd en constant gehalte aan vitamine D. Deze claim 
was gebaseerd op de spectrografische ijkingsmethode die Reerink en Van Wijk had-
den ontworpen om het vitaminegehalte in hun ergosterol te bepalen. Tegelijkertijd 
had Philips opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een betrouwbare biologische 
controletest die de verbinding moest vormen tussen de metingen van Reerink en Van 
Wijk en de feitelijke effecten van Dohyfral. Zo moest de belangrijkste tekortkoming 
van de spectrografische ijking worden tenietgedaan. Ofschoon deze methode alle an-
dere in nauwkeurigheid overtrof, kon zij immers niet met zekerheid vaststellen of 
de aangetoonde stof daadwerkelijk de werkzame stof was. Het ontwikkelen van een 
biologische controlemethode die deze onvolkomenheid moest opvangen, werd uit-
besteed aan het farmaco-therapeutische laboratorium van professor W. Storm van 
Leeuwen in Leiden. Hij belastte er op zijn beurt zijn assistent J.W.R. Everse, die erop 
zou promoveren, en zijn medewerker J. van Niekerk mee.28

Naast deze fysische en biologische controles van Dohyfral, liet Philips-Van Hou-
ten zijn pastilles ook klinisch testen. Dit gebeurde in de kinderkliniek van het Leidse 
academische ziekenhuis, onder auspiciën van zijn directeur en hoogleraar pediatrie 
Evert Gorter. Samen met zijn assistent J.J. Soer en twee kinderartsen uit Heerlen en 
Utrecht publiceerde hij zijn eerste resultaten in augustus 1930 in het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde – nog voordat Dohyfral op de markt verscheen en 
meer dan een half jaar voordat Everse en Van Niekerk hun biologische controletest 
zouden presenteren. Niettemin schreven de vier artsen overtuigd dat ‘voor het eerst 
door ons een praeparaat in de cliniek is toegepast, dat door physische methodes van 
onderzoek was gestandaardiseerd’.29 

De werking van Dohyfral bleek volgens het onderzoek van de vier artsen bedui-
dend effectiever dan preparaten als Davitamon of Vigantol, in de zin dat veel minder 
van het preparaat nodig was dan de producenten van deze producten aanbevolen ter 
genezing of profylaxe. Dit kon volgens Gorter, de hoofdauteur van het artikel, twee 
dingen betekenen: óf het gehalte aan vitamines waarmee de concurrentie zijn prepa-
raten uitrustte lag significant lager dan dat van Dohyfral, óf de doses die bedrijven als 
Organon aanbevolen als de noodzakelijke dagelijkse hoeveelheid lagen veel te hoog. 
Beide oorzaken deden voor de concurrentie van Philips-Van Houten vanzelfspre-

27  Correspondentie Wolff – Organon, 15 november 1929, 18 november 1930, boo, ha 25-6 en 26-4.
28  Tausk, Organon, 46.
29  O.A. Driessen, E. Gorter, J. Haverschmidt and J.J. Soer, ‘Rhachitisbehandeling met D-vitamine, i’, Ne-
derlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 74 ii (1930) 4205-4218, aldaar 4205.
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kend nadelig aan. Een lager vitaminegehalte betekende dat de preparaten van inferi-
eure kwaliteit waren. Een te hoge dagelijkse dosis vergrootte volgens Gorter het ri-
sico op een overdosis. Over de gevaren daarvan was nauwelijks iets bekend. Dat nam 
niet weg, dat de kinderarts het van belang achtte ‘dat men weet, hoe gering de dosis 
vitamine is, waarmee men kan volstaan’.30 Tegelijkertijd propageerde hij een zo zui-
ver mogelijk vitaminepreparaat, waarbij Dohyfral naar zijn mening opnieuw als het 
beste voorbeeld diende.

Organon was allerminst gecharmeerd van dit offensief van aan Philips-Van Hou-
ten gelieerde wetenschappers en artsen. Het leverde een controverse op tussen de 
twee Nederlandse vitamineproducenten die enige jaren zou aanhouden. Daarbij ging 
het er niet zozeer om of in Weesp nauwkeuriger geijkte of meer effectieve vitamine-
preparaten werden gemaakt dan in Oss. De kern van het dispuut was de impliciete 
ontkenning van met name Gorter dat er naast Philips’ fysische test überhaupt een 
betrouwbare ijkingsmethode voor vitamines bestond. Gorter suggereerde dat het vi-
taminegehalte van concurrerende producten als Davitamon en Vigantol als gevolg 
daarvan in beginsel onbekend – of op zijn minst onbetrouwbaar – was.

Door Organons ijkingsmethode te diskwalificeren, sloeg Gorter in feite de weten-
schappelijke fundamenten onder Davitamon weg. Daarmee bracht hij meer in dis-
krediet dan alleen de reputatie van Organon en diens universitaire adviseurs – die 
immers aansprakelijk waren voor de ‘wetenschappelijke grondslag’ van Organons 
producten. Gorter lokte in wezen een controverse uit over wat bij het vaststellen van 
vitaminegehaltes überhaupt als wetenschap en wetenschappelijke kennis kon wor-
den beschouwd. 

Organons directeur Tausk liet daarom een aantal weken later een repliek publi-
ceren op het artikel van Gorter en zijn collega’s in hetzelfde Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde. Daarin legde hij trefzeker de vinger op de zwakke plek in Gor-
ters betoog. Het verband tussen Dohyfrals nauwkeurige waardebepaling met behulp 
van Reerink en Van Wijks ijkingsmethode en de daadwerkelijke, biologische effec-
tiviteit van het preparaat was nog altijd niet aangetoond. Tausk wees op de discre-
pantie tussen wat Gorter beschouwde als de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vi-
tamine D voor kinderen – 0,10 tot 0,20 microgram – en de tien keer lagere dosis die 
Reerink en Van Wijk voldoende achtten – 0,015 microgram. Met dergelijke afwijkin-
gen kon bezwaarlijk worden beweerd dat het gebruik van gewichtseenheden nauw-
keuriger was dan de biologische termen waarin Organon vitaminegehaltes pleegde 
uit te drukken. Voordat Everse en Van Niekerk hun biologische test hadden ontwik-
keld, aldus Tausk, was Gorter dus bepaald niet in de positie de conclusies te trekken 
die hij in zijn artikel had opgeschreven. Daarbij was Gorters pleidooi voor de zuiver-
heid van vitaminepreparaten in Tausks ogen misplaatst, aangezien Dohyfral volgens 
Philips’ eigen onderzoekers slechts voor dertig procent uit pure vitamine D bestond:

Het is ons niet duidelijk waar Gorter het idee vandaan haalt dat Philips-Van Houtens 
preparaat, dat voor zeventig procent uit andere elementen bestaat dan vitamines, geen 
schadelijke bijproducten bevat. Nogmaals, biologische tests moeten uitwijzen wie hier 
gelijk heeft […].31

30  Ibidem, 4207.
31  M. Tausk, ‘Rhachitisbehandeling met D-vitamine’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 74 ii 
(1930) 5643-5644.
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Afb. 6 Advertentie voor 
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Zo bleef Tausk het wezenlijke belang van biologische controles in zijn repliek be-
nadrukken. Op die manier trok hij Gorters opvattingen over de onbetrouwbaar-
heid van Davitamons vitaminegehalte in twijfel. En met recht. De biologische con-
troles die Wolff op elke partij preparaten van Organon uitvoerde voordat ze in de 
handel werden gebracht, vormde rond 1930 de meest gebruikelijke en geaccepteer-
de ijkingsmethode in ’s werelds wetenschappelijke en bedrijfslaboratoria. De slecht 
ingevoerde lezer mocht weliswaar het tegenovergestelde opmaken uit Gorters arti-
kel, maar de fysisch-chemische controle was onder andere vanwege de bezwaren die 
Tausk nog maar eens benadrukte, nog geen serieus alternatief voor de biologische 
methode.

Niet alleen bij de bepaling van vitamine D langs fysische weg bleef immers het ver-
band tussen de gevonden reactie en de werkzame stof principieel onduidelijk. Dat 
gold ook voor de colorimetrie-methode – de meest toegepaste chemische analyse van 
het vitaminegehalte in een product. Hierbij werd de concentratie van een bepaald vi-
tamine in een oplossing bepaald via de mate waarin de oplossing licht met een be-
paalde golflengte absorbeerde. Deze techniek had tegen het einde van de jaren twin-
tig zijn weg gevonden naar het vitamineonderzoek en werd bijvoorbeeld toegepast 
door de Duitse biochemicus Hans von Euler-Chelpin en fysioloog Otto Warburg.32 
Het bleek echter uitermate moeilijk vast te stellen of de getoonde reactiekleur – zo-
als blauw voor vitamine A in de vaak gebruikte Carr-Price test – inderdaad het ge-
volg was van de aanwezigheid van de gezochte vitamine, of van andere stoffen in de 
oplossing. 

‘Specifiek, en derhalve in beginsel wel te vertrouwen, zijn alleen de biologische 
reacties,’33 betoogde ook Evert van Leersum daarom in een bijdrage over dit onder-
werp in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Ondanks Gorters poging 
Organons proefdiercontroles als onwetenschappelijk af te doen, was de internatio-
nale wetenschappelijke communis opinio het met Van Leersum eens. Hetzelfde gold 
voor de meerderheid van de vitamineproducerende firma’s. Zo bekende het grote 
Duitse farmaconcern Merck zich tot opluchting van Wolff en Organon in het heetst 
van hun controverse met Philips-Van Houten ook tot dit standpunt.34

Wolff voelde zich door de berichtgeving van Gorter en diens collega’s persoonlijk 
tekortgedaan.35 Hij bezat de wetenschappelijke kennis en autoriteit om bij het on-
derzoek dat Organon uitvoerde op alle fronten de toon te zetten. Hij adviseerde over 
nieuwe richtingen in het onderzoek, productiemethoden en grondstoffen. Hij con-
troleerde elke partij preparaten op vitaminegehalte en ijkte dit naar de geldende we-
tenschappelijke maatstaven. Daarnaast stak hij energie in het hooghouden van Orga-
nons naam naar buiten toe, die door die controles onlosmakelijk verbonden was aan 
zijn eigen reputatie. Beide dreigden door Gorters in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde nog eens herhaalde suggestie36 schade op te lopen. 

32  Petra Werner ed., Vitamine als Mythos. Dokumente zur Geschichte der Vitaminforschung (Berlin 1998) 
31.
33  Ibidem; E.C. van Leersum, ‘Over het aantoonen van vitamines, in het bijzonder de vitamines A en D’, Ne-
derlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 73 ii (1929) 3997-4009, aldaar 3998-3999.
34  Bespreking Wolff – Organon, 9 december 1930, boo, ha 26-4.
35  Zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit Wolff aan Everse en Van Niekerk, 19 maart 1931, boo, ha 26-5.
36  E. Gorter, ‘Rhachitisbestrijding’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 74 ii (1930) 4953.
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2.2  Kwesties van ijken en standaardiseren

De moeilijkheid van het aantonen van vitamines

Kwesties rond ijkingen en de standaardisering van vitamines vormden waarschijnlijk 
de belangrijkste bron van discussies binnen het internationale wetenschappelijke en 
industriële vitamineonderzoek van de jaren twintig en dertig. Zij vormden meer dan 
maten, eenheden of uitdrukkingsvormen. De wrijvingen tussen Organon en Philips-
Van Houten maakten al duidelijk dat de wijze waarop het gehalte van vitamines in 
producten werd gecontroleerd en de wijze waarop dit werd uitgedrukt van begin af 
aan ook commerciële doelen diende. IJking en standaardisering waren marketingin-
strumenten die werden ingezet in advertenties, brochures en artikelen. Hun belang 
zou in de jaren dertig in dit opzicht alleen maar groeien. Bovendien waren ijkings-
methodes en standaards onlosmakelijk verbonden met wetenschappelijke autoriteit. 
Wetenschappers garandeerden immers de betrouwbaarheid van hun ijkingen en de 
wijze waarop zij deze uitdrukten. Zo lang de chemische structuur van vitamines on-
bekend bleef, was er voor de acceptatie van standaards niets anders om op terug te 
vallen. Chemisch zuivere vitaminepreparaten zouden in gewichtseenheden kunnen 
worden uitgedrukt, maar die konden nog niet worden gemaakt. Het ijken van onzui-
vere preparaten bleef een omslachtige bezigheid.

Zo vormde ijking met behulp van proefdieren weliswaar de standaard binnen de 
wetenschap, maar kende zij haar eigen nadelen. Het grootste probleem was haar wijd-
lopigheid en de vele onzekerheden die daarmee gepaard gingen. Biologische contro-
les waren zo opgezet dat een groep jonge ratten net zo lang op een vitamine D-loos 
dieet werden gezet totdat ze symptomen begonnen te ontwikkelen van de deficiën-
tieziekte rachitis. Vervolgens kregen deze ratten een vitamine D-houdend product of 
preparaat toegediend. Uit de snelheid en mate waarmee ze daarmee van hun ziekte 
genazen, konden de onderzoekers informatie afleiden over het vitaminegehalte van 
het product of preparaat. Wolff had bijvoorbeeld een eigen ijkingssysteem ontwor-
pen waarmee hij met behulp van minnetjes en plusjes zes niveaus van herstel kon on-
derscheiden.37

De praktijk was evenwel vaak weerbarstiger. Van Leersum illustreerde dit in het 
eerder genoemde artikel ‘Over het aantoonen van vitamines’ aan de hand van de bi-
ologische bepaling van vitamine A. Als meest problematische aspect noemde Van 
Leersum de vaststelling dat de ratten volledig vrij waren van deze stof. Van Leersum 
wees erop dat dit met een vitamine A-vrij dieet ruwweg vier weken duurde, maar 
evenzo goed veel meer tijd in beslag kon nemen. Groeistop kon gelden als indicatie 
voor het ontbreken van vitamine A in het lichaam, maar kon ook ergens anders door 
komen. Vitamine D beïnvloedde het gewicht, aldus Van Leersum, bijvoorbeeld net 
zozeer als vitamine A. Hetzelfde gold voor andere stoffen die invloed uitoefenden op 
de stofwisseling. Typische deficiëntie-symptomen als xeroftalmie of graveel wezen 
op een gebrek aan deze specifieke vitamine. Maar ook hierbij gold dat dit niet per de-
finitie zo was.38

37  Zie bijvoorbeeld Wolff aan Everse en Van Niekerk, 19 maart 1931, boo, ha 26-5. Dit systeem blijkt te-
vens uit de talloze testresultaten die Wolff Organon stuurt.
38  Van Leersum, ‘Over het aantoonen van vitamines’, 4001-4002.
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Laboratoriumratten lieten zich wat eenvoudiger prepareren voor tests met vi-
tamine D. De meeste dieren waren na drie weken volledig ontdaan van deze vi-
tamine. Daarnaast manifesteerde een tekort aan vitamine D zich vrij karakteris-
tiek, door botontkalking. Tot slot herstelde de botstructuur zich opvallend snel na 
toediening van vitamine D. Ter interpretatie van dit type onderzoek had de groep 
rond McCollum aan de Johns Hopkins University al in 1922 de zogenaamde ‘li-
ne-test’ ontwikkeld. Het vitaminegehalte in het toegediende vitamineproduct kon 
worden geijkt door de streepsgewijze kalkafzetting die in de herstellende botten 
verschenen te vergelijken met een schematische schaalverdeling. Deze test werd in 
de daaropvolgende jaren verder verbeterd, terwijl tegelijkertijd andere typen tests 
werden ontwikkeld. In 1929, het jaar waarin Van Leersum zijn artikel publiceerde, 
was geen van deze ijkingsmethodes volmaakt.39 Precies dat was het doel dat Van 
Leersum met zijn publicatie voor ogen had. Hij hoopte dat zijn analyse bij de le-
zer de indruk zou achterlaten ‘dat het biologisch onderzoek van voedingsmiddelen 
en praeparaten op de aanwezigheid der vitamines A en D verre van eenvoudig is 
en moeilijkheden oplevert, waarvan men niet kan zeggen, dat men ze geheel mees-
ter is’.40 

In feite vormde Van Leersums betoog één lang pleidooi voor wetenschappelijk toe-
zicht op bedrijfsmatige vitamineijkingen. Hij trok fel van leer tegen de lichtzinnig-
heid van de industrie op dit vlak. ‘Velen, in het bijzonder de fabrikanten van vitami-
ne-praeparaten, stellen zich, blijkens de stelligheid hunner uitlatingen, de zaak al zeer 
eenvoudig voor, doch in werkelijkheid is zij zeer ingewikkeld.’41 

Organon vormde daarop een uitzondering – met dank aan Ernst Laqueur, en in 
diens kielzog, Wolff. Zij controleerden en waarborgden de werking van elke partij 
preparaten die het bedrijf verliet. Tausk prees Laqueur in zijn herinneringen aan Or-
ganon omdat de farmacoloog al zo vroeg het belang van serieuze wetenschappelijke 
ijking voor een jonge onderneming als Organon erkende:

Wat Laqueur vóór had op de naar toenmalige begrippen ‘normale’ chemicus was het in-
zicht in de betekenis van een biologische ijking, een inzicht dat […] snel groeide en leid-
dinggevend werd ook voor andere instituten.42

Tausk maakte duidelijk dat de ijkingen tot gevolg hadden dat Laqueur ‘zich per-
soonlijk voor de gehele operatie aansprakelijk’ voelde.43 Organons insulineprepara-
ten werden altijd in Laqueurs Amsterdamse laboratorium geijkt door diens assistent, 
de arts S.E. de Jongh, later zelf een belangrijke adviseur van Organon. De ijking ge-
schiedde met behulp van ratten; artsen werd vervolgens verzocht de geijkte prepara-
ten klinisch te testen. ‘Het waren juist deze medische aspecten, die Laqueur het ge-
voel gaven, dat hij als medicus terecht de verantwoordelijkheid droeg,’44 aldus Tausk. 
Dat was des te meer zo, aangezien hij aanvankelijk grote moeite had de ijking zo ac-
curaat te voltooien als hij zich had voorgenomen.

39  J.W.R. Everse en J. van Niekerk, ‘Het standaardiseeren van vitamine-D-praeparaten’, Nederlandsch tijd-
schrift voor geneeskunde 75 i (1931) 1101-1107, aldaar 1105; Van Leersum, ‘Over het aantoonen van vitamines’, 
4004-4008. Zie ook: McCollum, A History of Nutrition, 281 ff.
40  Van Leersum, ‘Over het aantoonen van vitamines’, 4008.
41  Ibidem, 4009.
42  Tausk, Organon, 18.
43  Tausk, Organon, 19.
44  Ibidem.
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De verantwoordelijkheid die wetenschappers als Laqueur zichzelf oplegden, 
maakte dat zij uitgroeiden tot méér dan normale adviseurs voor de bedrijven waaraan 
zij hun diensten verleenden. Met het stijgen van het belang van ijkingen, standaardi-
satie en kwaliteitscontrole, steeg ook de aansprakelijkheid van deze wetenschappe-
lijke adviseurs. Als gevolg daarvan werden zij verantwoordelijk – en wílden zij ver-
antwoordelijk zijn – voor de wetenschappelijke productiemethodes die zij hadden 
helpen introduceren. Voor Wolff gold dat niet anders dan voor Laqueur. Al tijdens 
zijn semi-officiële bezigheden voor Organon als assistent van Laqueur, had Wolff 
zich persoonlijk verantwoordelijk gevoeld voor de biologische ijking van Organons 
vitaminepreparaten. In dat licht moeten zijn geregelde blijken van frustratie wor-
den gezien over de onprofessionele houding van Organons laboratoriumpersoneel in 
de begindagen van de vitamineproductie: ‘Ik ben zeer ontevreden over de wijze van 
werken; het lijkt naar niets! […] Als het zo door gaat, kunnen we er wel mee uitschei-
den. Leven beteren!!’ 45 Dat zouden de onderzoekers in Oss snel doen. Toch was het 
niet de laatste woedeuitbarsting van Wolff. Ze illustreren welke waarde hij hechtte 
aan zorgvuldige ijkingen.

De standaardisatie van vitamines

Via de universitaire wetenschappers drongen ook de standaards, waarmee de acade-
mische gemeenschap rond 1930 was aangevangen, door tot de industrie. Ondanks 
haar tekortkomingen was de ijking met behulp van proefdieren vanaf het begin de 
standaard onder vitamineonderzoekers. Zij diende om uitdrukking te geven aan de 
hoeveelheid vitamines in een bepaalde stof of preparaat. De werking daarvan werd 
bijgevolg uitgedrukt in zogenaamde ‘curatieve rat-eenheden’ – met andere woor-
den, de hoeveelheid van het product nodig om een rat te genezen van rachitis. De-
zelfde methode kon worden toegepast om na te gaan hoeveel van een product nodig 
was om te voorkomen dat een rat – die op een vitamine D-vrij dieet was gezet – ra-
chitis zou ontwikkelen. Deze standaard werd uitgedrukt in ‘profylactische rat-een-
heden’.

De gangbare aanbevolen hoeveelheid vitamine D om kinderen te vrijwaren of ge-
nezen van rachitis was vastgesteld op duizend rat-eenheden per dag. Daaraan kwam 
geen microgram of andere gewichtseenheid te pas. Dat was voor Gorter het argument 
om de onnauwkeurigheid van die aanbeveling in zijn artikel te hekelen. Ratten waren 
immers niet hetzelfde als mensen. Wie garandeerde dat een product met een gene-
zende werking op ratten hetzelfde effect zou hebben op mensen? Bovendien konden 
ratten en ratten afhankelijk van soort, leeftijd of gewicht naar Gorters mening ver-
schillende dingen betekenen. Bestond er wel voldoende wetenschappelijke overeen-
stemming over de interpretatie van de onderzoeksresultaten? Als dat niet het geval 
was, wie kon dan garanderen dat de resultaten van één laboratorium konden worden 
vergeleken met die van een ander?46

Het toeval wilde dat die overeenstemming juist werd gevonden, terwijl Gorter 
deze kwestie aan de orde stelde. Het prestigieuze laboratorium van de Medical Re-
search Council (mrc) in Londen had kort daarvoor een vitamine D-preparaat ge-

45  Wolff aan Organon, 11 april 1928, boo, ha 25-5.
46  Driessen e.a., ‘Rhachitisbehandeling met D-vitamine’, 4205-4207.
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produceerd, dat het zelf uitriep tot internationale standaard. De mrc definieerde de 
curatieve ratteneenheid voortaan als de werking van één milligram van dit standaard-
preparaat. Een alternatief voor een dergelijke uitdrukkingswijze van vitaminegehal-
tes in biologische termen bestond nog niet. De definitie van een ratteneenheid bleef 
gerelateerd aan de werking van het standaardpreparaat – dat uiteindelijk alleen via 
biologische controles kon worden vastgesteld. Toch werd een deel van Gorters be-
zwaren met deze standaard weggenomen. Zolang voedingswetenschappers zich aan 
genoemd voorschrift conformeerden, zou iedereen het tenminste over dezelfde rat-
ten hebben. 

Everse en Van Niekerk, die in Leiden voor Philips-Van Houten onderzoek deden 
naar de standaardisatie van vitamine D-preparaten, pleitten voor precies hetzelfde 
toen ze hun resultaten publiceerden in de lente van 1931:

Om tot onderlinge vergelijking van de waarde van de tallooze bestralingsproducten van 
ergosterine, die in den handel zijn, te kunnen geraken is het noodig, dat men alle naar één 
maatstaf meet, m.a.w. dat de standaardisatie geschiedt door vergelijkend onderzoek der 
praeparaten met één bepaalden standaard.47

Zonder een dergelijk standaardpreparaat zou de vergelijking tussen preparaten met 
vitaminegehaltes uitgedrukt in biologische eenheden ‘niet verantwoord’ blijven. 
Sterker, dan zou de biologische eenheid zelf niet meer dan ‘relatieve betekenis’ blij-
ven houden.48

Everse en Van Niekerk hadden met hun langverwachte onderzoek een biologische 
controlemethode ontwikkeld die de standaard werd voor biologische vitamineijking 
in Nederland. Het wekte dan ook verbazing dat ze niet ingingen op de bestaande 
normen en technieken in het internationale vitamineonderzoek. Ze negeerden dat 
deze normen al waren gebaseerd op een internationaal geaccepteerde standaard; een 
referentie naar het mrc-standaardpreparaat ontbrak volledig. De jonge Leidse on-
derzoekers wekten de indruk dat het idee van een internationaal standaardpreparaat 
voor vitamine D nieuw – en van henzelf afkomstig – was. Daarmee brachten zij de 
biologische ijkingen die op dat moment al plaatsvonden in diskrediet. Bij gebrek aan 
een standaard, waren die immers gebrekkig. In plaats daarvan benadrukten ze de su-
perioriteit die de fysische ijkingstechniek zeker bij beschikbaarheid van een derge-
lijke standaard had. Op die wijze leken ze Philips’ ijkingsmethode aan te bevelen bo-
ven de gangbare biologische controles. Zo las Wolff hun artikel althans. Gedecideerd 
schreef hij de beide auteurs een brief, waarin hij uiteenzette dat

een argeloze lezer moet wel bij lezing van Uw artikel meenen, dat dit gebruik van een 
standaardpreparaat iets nieuws is, waardoor Uw ijkingen beter zijn dan andere ijkingen; 
misschien is het U niet onbekend, dat ook ik en eveneens de n.v. Organon sinds een half 
jaar ijken met het Engelsche standaardpreparaat.49

Wolff schuwde het niet druk uit te oefenen op zijn jonge collega’s om de omissie in 
hun artikel recht te zetten. ‘Het lijkt me prettiger als gij dit doet, dan dat ik hierop de 
aandacht zou vestigen.’50 Ook Tausk had eerder in zijn repliek beklemtoond dat Da-

47  Everse en Van Niekerk, ‘Het standaardiseeren van vitamine-D-praeparaten’, 1107.
48  Ibidem.
49  Wolff aan Everse en Van Niekerk, 19 maart 1931, boo, ha 26-5.
50  Ibidem.
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vitamon werd geijkt met behulp van het mrc-preparaat en dat zijn vitaminegehalte 
werd uitgedrukt in de internationaal erkende, biologische standaard. 

Het was de reputatie van de mrc – dus niet zijn chemische kwantificeerbare vitami-
negehalte – die ervoor zorgde dat het preparaat door de internationale wetenschap-
pelijke gemeenschap werd geaccepteerd als standaard voor vitamine D. In 1932 werd 
de chemische structuur van deze vitamine achterhaald. Voor de andere vitamines zou 
dat nog enige jaren duren. Zolang de pure vitamine niet kon worden herkend, was het 
niet mogelijk haar uit te drukken in exacte gewichtseenheden. Tot die tijd moesten de 
internationale academische gemeenschap en de vitamineindustrie het zodoende zien 
eens te worden over relatieve standaards als die van de Medical Research Council. 
Ofschoon het mrc-preparaat in brede kring werd gebruikt als standaard, bestond er 
geen dwingend argument het als zodanig te accepteren. Bedrijven of wetenschappers 
konden in principe ongestraft hun eigen standaards blijven gebruiken.

Daarom werd de kwestie van de standaardisatie van vitamines spoedig op een ho-
ger niveau getild. De Permanente Commissie voor Biologische Standaardisatie van de 
Gezondheidsorganisatie van de Volkenbond wijdde zich vanaf 1931 ook aan vitami-
nes. De Commissie had in tweejaarlijkse vergaderingen al sinds 1924 internationale 
biologische standaards bepaald voor vaccins, serums en hormonen en wilde nu het-
zelfde doen voor vitamines. De commissie kwam onder voorzitterschap van vitami-
neonderzoeker Edward Mellanby in 1931 bijeen in Londen. Zij bestond uit academi-
ci uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. 
Ook de Verenigde Staten – geen lid van de Volkenbond – waren vertegenwoordigd, 
evenals Nederland, voor wie B.C.P. Jansen deel uitmaakte van de commissie.51

De commissieleden werden het eens over vier vitaminestandaards, waarbij uit ge-
zondheidsoverwegingen niet werd gekozen voor een minimum, maar voor een op-
timale standaard.52 Als standaard voor vitamine A werd een caroteenextract aange-
wezen. De werking van één microgram van dit preparaat werd gelijkgesteld aan één 
vitamine A-eenheid. Het was overigens in 1931 al bekend dat caroteen niet hetzelfde 
was als de vitamine zelf; maar het leek er sterk genoeg op om als standaard te dienen. 
Het vitamine B1-preparaat dat Jansen met zijn collega Willem F. Donath in Neder-
lands-Indië had ontwikkeld, werd de internationale standaard voor deze vitamine. 
De commissie wees het verse sap van een citroen aan als standaard voor vitamine C, 
waarbij de werking van ééntiende cc van het sap de eenheid zou vormen. Tot slot 
kreeg het vitamine D-preparaat van de mrc voortaan de status van officiële standaard 
voor deze vitamine. Als eenheid werd de werking van één milligram van deze stan-
daardoplossing bestraald ergosterol bekrachtigd.53 Het National Institute for Me-
dical Research in Londen, dat werd gefinancierd door de mrc, kreeg de coördinatie 
voor de wereldwijde distributie van de vitaminestandaards in handen.54

Elke op dat moment bekende vitamine werd dus ook door de Volkenbond gere-
lateerd aan biologische standaards – ofschoon van een commissie voor biologische 

51  Paul Weindling, ‘The Role of International Organizations in Setting Nutritional Standards in the 1920s 
and 1930s’, in: Harmke Kamminga en Andrew Cunningham eds., The Science and Culture of Nutrition, 1840-
1940 (Amsterdam & Atlanta 1995) 319-332, aldaar 321-322.
52  Ibidem, 327-8.
53  ‘Vitamin Standards. Report of the Permanent Commission on Biological Standardisation’, The Analyst 
57, 672 (1932) 173-177.
54  ‘Vitamin Standards’, 173-177; P.A. Meerburg, ‘Oproep voor toekomstige gebruikers der internationale 
vitamine-standaarden’, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 76 ii (1932) 2659.
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standaardisatie waarschijnlijk moeilijk anders was te verwachten. Het gehalte aan vi-
tamine D in een stof was zodoende nog altijd te herleiden tot de oude ratteneenheid. 
Ook de Volkenbondcommissie sprak in dit verband van ‘de hoeveelheid vitamine 
D nodig om een rat te genezen van rachitis’.55 In het dagelijks spraakgebruik maakte 
de ratteneenheid evenwel voortaan plaats voor de meer neutrale ‘internationale een-
heid’.

Standaardisatie en reclame

Nadat de drie wetenschappelijke teams in Londen, Göttingen en Eindhoven gelijk-
tijdig vitamine D in kristallijne vorm hadden geïsoleerd, slaagden Windaus en zijn 
medewerkers er in 1932 in de chemische eigenschappen van de vitamine te achter-
halen. De definitieve chemische structuur was daarmee nog niet bekend. Niettemin 
konden de Duitsers zo een begin maken de internationale eenheid voor vitamine D 
in meer exacte termen te beschrijven. Zij vonden dat de door de Volkenbond vastge-
stelde eenheid correspondeerde met 0,035 microgram van de zuivere vitamine.56 De 
duizend eenheden vitamine D die kinderen als dagelijkse dosis werden aanbevolen, 
kwamen dus overeen met een veertigste milligram. Met één gram pure vitamine D 
kon worden voorzien in de dagelijkse dosis van veertigduizend kinderen.57

De controverses rond de ijking van vitamine D (en van B1) verdwenen vanaf begin 
jaren dertig langzaamaan. Dat betekende niet dat de ruzies tussen wetenschappers of 
bedrijven rond vitaminegehaltes en –standaards volledig verleden tijd waren. Aan de 
ene kant bleek de vitamine D die overal uit ergosterol werd gemaakt rond midden 
jaren dertig het plantaardige vitamine D2 te zijn, die voor mensen significant ineffec-
tiever bleek dan het dierlijke D3. Toen de preparaten wereldwijd werden aangepast, 
begonnen de discussies over de vitaminegehaltes opnieuw, zij het op kleinere schaal. 
Aan de andere kant experimenteerden bedrijven al spoedig ook met andere pas ont-
dekte vitamines en met vitaminecomplexen. Over de standaardisatie van de vitamines 
A en C – laat staan van de vitamines E en K en de andere componenten van het vita-
mine B-complex – bestond nog maar nauwelijks eensgezindheid. Deze konden voor 
een groot deel nog altijd slechts worden gemeten in relatieve termen die onvermij-
delijk afhankelijk waren van verschillende determinanten in de ijkingsmethode – de 
soort en conditie van de proefdieren, de kwaliteit van de grondstof, etcetera.

Toch bleven naast de internationale ook afwijkende standaards bestaan. Vooral be-
drijven hielden gedurende de jaren dertig met regelmaat vast aan hun eigen vertrouw-
de standaards. Om daarmee weg te komen, was de invloed van academische weten-
schappers die voor die afwijkende standaards instonden, onontbeerlijk. Zij bezaten 
de autoriteit om standaards en ijkingsmethodes te introduceren. De Londense we-
tenschapper Rosenheim was daar bijvoorbeeld in geslaagd. Zijn standaardpreparaat 
voor vitamine A werd in de periode voorafgaand aan het werk van de Permanente 
Commissie voor Biologische Standaardisatie door veel wetenschappers en bedrijven 

55  Officieel heette het: ‘the international standard solution has been prepared to have such potency that ap-
proximately 1 milligram thereof given daily to a rachitic rat for eight successive days will produce a wide line 
of calcium deposits in the metaphysis of the proximal ends of the tibiae and of the distal ends of the radii.’, ‘Vi-
tamin Standards’, 175.
56  L.W. van Esveld, ‘Kristallijn vitamine D’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 76, iv (1932) 5660-
5662, aldaar 5662.
57  Tausk, Organon, 46. De exacte eenheid van 0,025 μg werd aangenomen in 1935.
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gebruikt om hun preparaten aan te ijken. Organon deed dit ook.58 Nu had Rosen-
heim, als onafhankelijk wetenschapper, een onpartijdige standaard ontwikkeld met 
de pretentie algemene geldigheid te bezitten. Hij stuurde iedereen zijn preparaat des-
gewenst toe. Bedrijven weken voornamelijk in hun eigen voordeel af van de interna-
tionale standaards.

Zo zag Organon zich in 1937 sterk benadeeld door de standaard die Bayer en 
Merck toepasten op hun gezamenlijke vitamine A-preparaat Vogan. Naijking door 
Wolff, die zich uitgebreid met de zaak bemoeide, leerde dat de Duitse standaard een 
vier keer zo hoog vitaminegehalte opleverde als de internationale standaard, waaraan 
Organon zich zelf conformeerde. De kwestie werd acuut, omdat buitenlandse ver-
tegenwoordigers van het Nederlandse bedrijf klaagden over de slechte concurrentie-
positie ten opzichte van dit belangrijkste rivaliserende product. Het zegt veel over 
de machtspositie van de Duitse farmareuzen dat Organons onderzoekers voorstel-
den de eenheden van Davitamon dan maar aan te passen aan die van Vogan. Dit tot 
grote ergernis van Wolff, die fulmineerde dat er maar één internationale eenheid be-
stond. ‘Wij kunnen […] niet onze ijking “aanpassen” aan die van Bayer en dan toch 
nog Internationale Eenheden er opzetten.’59 Uiteindelijk berustte Organon in de in 
zijn ogen onrechtvaardige situatie. Door zich in de kwestie te verdiepen, kwam het 
concern erachter dat het een te lage omrekeningsfactor had aangewend tussen de bi-
ologische ijking die de Permanente Commissie toepaste en de fysische ijking van Or-
ganon zelf. Het bedrijf nam genoegen met deze bescheiden rekenkundige verhoging 
van Davitamons vitaminegehalte.60

De discussie is illustratief voor de machtspositie die bedrijven als Merck en Bayer 
in de jaren dertig bezaten. Als het op de Duitse concurrentie aankwam, restte Orga-
non aanpassen of zwijgen. Wolffs herhaaldelijke pogingen de bedrijven te wijzen op 
hun afwijkende eenheden leverden niets op. ‘Onze ijking is veel nauwkeuriger’, zo 
kreeg Organon te horen. Als er al wat moest worden aangepast, dan eerder de inter-
nationale eenheid.61 Ook de Permanente Commissie van de Volkenbond bezat geen 
drukmiddelen om Merck en Bayer te dwingen zijn standaards over te nemen – zeker 
nadat Duitsland met het aan de macht komen van Hitler in 1933 uit de Volkenbond 
stapte.

In het kader van de samenwerking tussen universitaire wetenschappers en com-
merciële vitamineproducenten is een tweede les die uit de controverse tussen Orga-
non en de Duitse bedrijven te trekken valt nog belangwekkender. Zij toont aan dat 
vitaminestandaards, ijkingstechnieken en omrekeningsfactoren meer dan een zuiver 
wetenschappelijke functie bezaten. Zij waren niet alleen ontwikkeld om verwarring 
onder academici of industriële researchers te voorkomen. Voor commerciële partijen 
waren zij ook – zo niet hoofdzakelijk – een middel om consumenten te overtuigen 
van de kwaliteit van hun producten.62 Dit was in toenemende mate het geval door-
dat de concurrentie op de Nederlandse vitaminemarkt vanaf 1930 een alsmaar hogere 
vlucht nam. Aan de ene kant trachtten steeds meer buitenlandse bedrijven hun pro-
ducten ook in Nederland af te zetten. Aan de andere kant steeg ook het aantal Neder-

58  Correspondentie Wolff - Organon, 6 juni 1929; 3 november 1930, boo ha 25-6 en ha 26-4.
59  Wolff aan Organon, 30 januari 1937, boo, ha 31-4.
60  Wolff aan Organon, 16 maart 1937, boo, ha 31-4.
61  Organon aan Wolff, 25 februari 1937, boo, ha 31-4.
62  Kamminga, ‘Vitamins and the Dynamics of Molecularization’, 100.
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landse bedrijven dat ging experimenten met vitamines. Diverse branches namen in de 
loop van de jaren dertig vitamines op in hun productie: levensmiddelenbedrijven als 
Liga en Unilever, farmaceutische firma’s als Brocades en Nourypharma en chemische 
bedrijven als de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek en Koninklijke Olie/Shell.63

Met de stijgende concurrentie groeide ook het belang van promotie en reclame. 
Commerciële afwegingen streden met wetenschappelijke om voorrang. Zo kon het 
gebeuren dat wat op de verpakking stond belangrijker werd gevonden dan wat de 
academische gemeenschap voor waar aannam. De internationale wetenschappelij-
ke consensus op vitaminegebied had maar betrekkelijke waarde voor de gemiddelde 
consument. Die las de wetenschappelijke literatuur niet waarin controverses werden 
uitgevochten. Als Merck en Bayer dus een wetenschappelijke methode hadden ge-
vonden die weliswaar niet overeenkwam met internationale afspraken, maar wel een 
hoger vitaminegehalte opleverde dan andere technieken, dan zouden zij die gebrui-
ken. Om consumenten te overtuigen was het van belang dat achter de beweringen 
op de verpakking een wetenschappelijke onderbouwing stak. Die hadden Merck en 
Bayer uiteraard. Wát die beweringen waren, stond de bedrijven vervolgens min of 
meer vrij. Zo lang de schijn van wetenschappelijkheid maar werd gewekt.

Wetenschappelijk toezicht gaf vitamineproducerende bedrijven een bepaald ca-
chet, een serieus imago. Daarmee hadden hun levensmiddelen of preparaten een po-
tentieel voordeel ten opzichte van niet wetenschappelijk gecontroleerde producten. 
De status en autoriteit van academische wetenschappers verklaart voor een aanzien-
lijk deel hun functie binnen de vitamineindustrie.64 Naar binnen toe waren zij ver-
antwoordelijk voor de wetenschappelijke controle en de ijking van producten. Naar 
buiten toe dienden de wetenschappelijke adviseurs als waarborg en uithangbord voor 
de kwaliteit daarvan. Een vroege uiting hiervan zijn de brochures, die in academische 
taal waren gesteld en expliciet waren goedgekeurd door de adviseurs zelf, waarmee 
vertegenwoordigers van bedrijven als Organon en Philips-Van Houten huisartsen en 
apothekers benaderden.65 Naarmate de vitamines in steeds diversere vormen en van 
een groeiend aantal producenten in de Nederlandse handel verscheen, steeg het be-
lang van wetenschappelijke controle als kwaliteitskeurmerk. Als zodanig werd het 
werk van de universitaire adviseurs in toenemende mate ingezet voor promotionele 
doeleinden, terwijl reclame in tijdschriften en dagbladen tegelijkertijd uitgroeide tot 
een wijdverbreid fenomeen in Nederland.66

Het gebruik van slogans en merknamen kwam daarbij steeds meer in zwang.67 
Het motto ‘op wetenschappelijke grondslag’ van Organon kan daarvan als illustra-
tie gelden. Ook de wijze waarop Dohyfral in de markt werd gezet – als eerste we-
tenschappelijk geijkte vitaminepreparaat – past in deze trend. Daarom bleef Philips-

63  Brochure van de Biologische Laboratoria van Unilever n.v., 25 jaar vitaminen onderzoek. Vitalever (A), 
Bluevita (A en D) (Rotterdam 1937); Productinventaris n.v. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken voorheen 
Brocades-Stheeman & Pharmacia (z.p. 1939); voor vitamines van Nourypharma zie: correspondentie Wolff – 
Organon, 31 augustus 1933, 2 september 1933, boo, ha 28-3 en ha 28-4.
64  Van Lunteren, Theunissen en Vermij eds., De opmars van deskundigen, 15-16.
65  Zie bijvoorbeeld: Wolff aan Organon, 25 april 1930, boo, ha 26-2.
66  Van Otterloo, ‘Prelude op de consumptiemaatschappij’, 269; A.P. den Hartog e.a., ‘Voedingsinformatie 
in reclame’, 224-229.
67  Dohyfral vormt hierop een bijzondere uitzondering. Het verhaal gaat dat de vitaminechocolaatjes van 
Philips-Van Houten hun naam kregen tijdens een diner van medewerkers van het bedrijf in een Amsterdams 
restaurant. De eerste twee letters van Dohyfral verwijzen naar de naam van dat restaurant, Dorrius. De andere 
letters zijn de beginletters van de achternamen van de medewerkers. Sprenger, De geschiedenis van Duphar, 23.
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Van Houten voor zijn preparaat adverteren met expliciete referenties naar Gorters 
artikel in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, hoezeer Wolff ook had 
getracht de Philips-researchers ervan te overtuigen dat deze claim misleidend was.68 
Het bedrijf in Weesp bleef de fysische ijking beschouwen als zijn grootste voordeel 
ten opzichte van concurrerende producten. Nog in 1932 bleef Gorter in publicaties 
de in zijn ogen onduidelijke kwaliteit benadrukken van Organons vitamineprepa-
raten. ‘Van het Davitamon kan men zeggen, dat het per c.c. zooveel D-vitamine be-
vat, dat daarmee een zeker aantal ratten van rachitis kan worden genezen. Dit geeft 
ook een indruk van de sterkte.’69 Hoewel hij duidelijk nog altijd niet veel moest 
hebben van Organons ijkingsmethode, gaf hij hiermee feitelijk geen onjuiste infor-
matie. Deze typering van Davitamon deed de kinderarts evenwel in een populaire 
brochure over rachitis, bestemd voor een lekenpubliek. Voor ouders die hun jonge 
kinderen wilden behoeden voor die ziekte en zich vitaminepreparaten konden ver-
oorloven, was de associatie van Davitamon met ratten ongetwijfeld niet aantrek-
kelijk. Daar overheen kwam Gorters aanbeveling: ‘Enkele details van de bereiding, 
en de contrôle van het vitaminegehalte doen mij het Dohyfral verkiezen.’70 Het zal 
niet verbazen dat Wolff en de onderzoekers in Oss allesbehalve ingenomen waren 
met deze ‘onbehoorlijke’71 gang van zaken. Dergelijke publicitaire speldenprikken 
hielden de irritatie tussen Organon en Philips-Van Houten gedurende deze jaren 
levend.

Populariseren

Het benadrukken van de ‘wetenschappelijkheid’ van vitamineproducten nam in ad-
vertenties en andere vormen van populaire reclame een zo hoge vlucht als gevolg 
van de belofte van gezondheid en van genezing die met vitamines werd verbonden. 
Daardoor ontdekte ook de voedingsmiddelenbranche vitamines – die tenslotte van 
nature in voedsel voorkwamen of daaraan relatief eenvoudig konden worden toe-
gevoegd. De relatie tussen bepaalde aandoeningen of gezondheidsklachten en voe-
ding was onder wetenschappers en artsen al langer bekend, maar brak nu ook door 
in het publieke domein. Het groeiend aantal producenten van bijvoorbeeld zuivel- of 
graanproducten dat in de jaren twintig en dertig met de toevoeging van vitamines ex-
perimenteerde, versterkte deze trend. 

In relatie met voeding werd aldus in toenemende mate over vitaminegehaltes en de 
gezondheid in algemene termen gesproken. Dat was bijvoorbeeld het geval in de we-
tenschappelijke voedselvoorlichting – die zijn oorsprong immers voor een belang-
rijk deel vond in de belofte die van vitamines uitging. De verbreiding van kennis 
op voedingsgebied was niet voor niets één van de pijlers geweest waarop Van Leer-
sums initiatief voor een wetenschappelijk voedingsinstituut in 1919 rustte. Vanaf 
1940 zou die taak worden overgenomen door het Voorlichtingsbureau voor de Voe-
ding, dat het belang van vitamines eveneens hoog in het vaandel droeg. Universitaire 

68  Zie de afbeelding van een advertentie voor Dohyfral in: Sprenger, De geschiedenis van Duphar, 18.
69  Evert Gorter, Engelsche Ziekte (Rotterdam 1932). 
70  Ibidem.
71  Wolff stuurde Organon Gorters brochure toe met de begeleidende zin: ‘Hierbij het boekje van Prof. Gor-
ter. Het is m.i. zeker onbehoorlijk met eenige nietszeggende zinnen op pg. 35 Davitamon af te maken.’ Wolff 
aan Organon, 19 mei 1932, boo, ha 27-4.
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onderzoekers werden daarnaast in toenemende mate actief in het populariseren van 
de nieuwste kennis op het gebied van vitamines en gezondheid. Zo schreven weten-
schappers als Wolff, Gorter en Van Leersum boekjes en brochures over gezonde voe-
ding, het voorkomen of behandelen van bepaalde ziektes en de relatie tussen beide.72 
Zij richtten zich daarin meestal tot een publiek dat de middelen bezat om de gege-
ven waarschuwingen en adviezen op te volgen. Dit was bijvoorbeeld Gorters intentie 
met zijn brochure over rachitis. Tot slot speelden alledaagsere vormen van voedsel-
voorlichting waarschijnlijk de grootste rol in de verspreiding van ‘gezonde voeding’. 
Kennis van etenswaren die vitamines bevatten en kooktechnieken die vitaminebe-
houd verzekerden bereikten de huishoudens via populaire kooklessen, kookboeken 
en tijdschriften.73 

De intrede van vitamines leidde in de vs op soortgelijke wijze tot een ware hype, 
die de preoccupatie met ‘health food’ vast in het collectieve bewustzijn heeft veran-
kerd.74 In Nederland is het zo’n vaart nooit gelopen. Toch raakten vitamines in rela-
tie tot gezondheid en voeding ook hier vanaf midden jaren twintig erg in de mode. 
Het aantal advertenties voor voeding en farmaceutische producten dat sinds eind ja-
ren twintig gestaag groeide, vormde hiervan een zichtbare reflectie. In reclame werd 
expliciet verwezen naar vitaminegehaltes om de gezondheidsaanspraak van gevitami-
neerde producten of preparaten te benadrukken.75

De wetenschappelijke controle moest deze claims wettigen. ‘Het is onderzocht, 
goedgekeurd en aanbevolen door gezaghebbende physiologische Instituten van de 
groote Europeesche Universiteiten […] en door tal van buitenlandsche en Neder-
landsche hoogleraren, hygiënisten, medici en tandartsen,’76 zo prijkte prominent en 
vetgedrukt op een advertentie voor brood en meelproducten verrijkt met het Zwit-
serse vitaminepreparaat Eviunis uit 1930. De opstellers van een brochure voor karne-
melk van Nutricia met toegevoegde vitamine D van Philips-Van Houten stelden ‘ons 
zuiver Nederlandsch product, dat onder voortdurende contrôle staat van het Biolo-
gisch Laboratorium der n.v. Philips-Van Houten’ warm te kunnen aanbevelen.77 In 
een losse advertentie van het door Brocades verspreide levertraanproduct Jecovitol 
werd Wolff genoemd als de onderzoeker die garant stond voor het vitaminegehalte 
in het product.78 In krantenadvertenties in bijvoorbeeld Het Vaderland van hetzelf-
de product was Wolffs naam vervangen door ‘een Nederlandsch professor in de Ge-
zondheidsleer’.79 Dergelijke brochures en advertenties verschenen gedurende de hele 
jaren dertig. 

72  Bijvoorbeeld: L.K. Wolff, Moderne inzichten in de voedingsleer (Utrecht 1930); idem, Voedingshygiëne 
(Amsterdam 1932); idem, Ziekten door verkeerde voeding bij volwassenen (z.p. 1936); Evert Gorter, Engelsche 
ziekte (Rotterdam 1932); idem, Verzorging van de zuigeling (Amsterdam 1933); idem, De voeding van gezonde 
en zieke kinderen (Leiden 1935); E.C. van Leersum, Vitamine-voorziening (Amsterdam 1924); idem, School-
voeding (Den Haag 1925); M. van Eekelen, Vitamine C (Leiden 1935).
73  Horrocks, ‘Nutrition Science’, 58.
74  Apple, Vitamania, 31.
75  A.H. van Otterloo, ‘Ingrediënten, toevoegingen en transformatie: heil en onheil’, in: J.W. Schot e.a. (eds.), 
Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel iii: Landbouw, voeding (Zutphen 2000) ????
76  Advertentie van de nv Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij uit Rotterdam in De Groene Amster-
dammer, 15 november (1930) 12.
77  Brochure voor ‘Nutricia karnemelk-D’, meegestuurd als bijlage, Wolff aan Organon, 26 augustus 1935, 
boo ha 30-2.
78  Advertentie van levertraanproduct Jecovitol (ongedateerd) en brochure van Jecovitol (ongedateerd) van 
Brocades uit Meppel, aba.
79  Advertentie van levertraanproduct Jecovitol van Brocades uit Meppel, Het Vaderland, 4 februari (1930) 4.
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Rima D. Apple verwoordt de functie van wetenschap en wetenschappers in eerder 
aangehaald boek Vitamania in dergelijke reclameuitingen uiterst treffend:

Granted, little was known about their structure or about the way they worked in the 
body, but the science of vitamins held out the promise of great benefits. It was this prom-
ise, the aura of science, that pharmaceutical companies used to create a new market; it was 
the promise of science and the aura of science that convinced consumers to embrace these 
new products.80

Voor de wetenschappers in kwestie zelf ging het vanzelfsprekend om méér dan hun 
autoriteit – hun wetenschappelijke gezag op een bepaald terrein – en hun ‘aura’ – hun 
maatschappelijk gezag als wetenschapper. Reclame was nooit een doel op zichzelf. 
Wetenschappers realiseerden zich in het algemeen wel dat hun inzet in dienst van het 
bedrijfsleven en de reclame die daarmee werd gemaakt twee kanten vormden van de-
zelfde medaille. Juist daarom zagen zij er echter streng op toe dat de claims die be-
drijven uit hun naam deden in advertenties of brochures, wetenschappelijk waren ge-
grondvest. Zo mocht Gorter volgens Organon dan met de belangen van Philips-Van 
Houten in zijn achterhoofd hebben geschreven, niemand kon hem op een weten-
schappelijke leugen betrappen.

Kennisoverdracht en het creëren van bewustzijn speelden een wezenlijke rol in de 
populariserende activiteiten van academische wetenschappers. Evenzo voerden zij 
hun controles in dienst van bedrijven vanzelfsprekend niet uit vanuit de gedachte 
dat daar reclame mee kon worden gemaakt. Die controles vormden voor veel weten-
schappers letterlijk ook een controle van de bedrijven waarvoor zij werkten. Weten-
schappelijke kennis bleef gedurende de jaren twintig en dertig op vitaminegebied ten 
slotte grotendeels op experimenteel niveau. Welke effecten gingen van de verschil-
lende vitamines uit? Wat waren de juiste doses? Welke invloed had de toevoeging van 
een bepaalde vitamine op de rest van het product en zijn andere voedingsstoffen? Het 
kon niet worden uitgesloten dat een ondoordachte productie van vitaminepreparaten 
meer negatieve gevolgen had dan positieve. 

Ook Van Leersum pleitte in zijn eerder aangehaalde artikel sterk voor de betrok-
kenheid van academische wetenschappers bij de vitamineindustrie. Die was niet in de 
laatste plaats geboden, benadrukte Van Leersum, omdat de Nederlandse wet vereiste 
‘dat vitaminepraeparaten en gevitamineerde voedingsmiddelen werkelijk de vitami-
nes bevatten, die daarin aanwezig heeten te zijn, en wel in hoeveelheden, groot ge-
noeg om merkbare physiologische en therapeutische werkingen te weeg te brengen’. 

81 Hij doelde op de Warenwet uit 1919, die in het leven was geroepen ter bescherming 
van de volksgezondheid en om bedrog tegen te gaan. Geen wet stelde kwaliteitsga-
rantie van voedingsmiddelen zo centraal als deze, al past zij in een trend van soort-
gelijke, maar vaak meer specifieke wetgeving als de eerder genoemde Boterwet en de 
Vleeskeuringswet. Deze wetten gaven de verschillende keuringsdiensten van waren 
– die al sinds 1893 op lokaal niveau actief waren in het controleren van voedingsmid-
delen als kaas, boter en brood – machtsmiddelen en standaards in handen om hun 
werk goed te kunnen blijven uitvoeren. Geen van deze wetten ging expliciet in op 
vitaminegehaltes, maar met name de Warenwet verbood bedrog ook op dit vlak wel 

80  Apple, Vitamania, 13.
81  Van Leersum, ‘Over het aantoonen van vitamines’, 3997.
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degelijk. Dat zag Van Leersum juist. Daarom keken de keuringsdiensten van waren 
eveneens vaker naar de claims van vitamineproducenten en lieten deze doorgaans 
controleren in universiteitslaboratoria.

Ook deze wettelijke plicht maakte dat universitaire voedingswetenschappers hun 
functie bij bedrijven zeer serieus namen. Laqueur en Wolff accepteerden bij Orga-
non geen aantasting van hun autoriteit. Wolff liet er in Oss geen misverstand over be-
staan dat hij ‘het van het grootste gewicht’ vond, ‘dat koopers van het preparaat de 
eenheden op het etiket aangegeven, ook werkelijk vinden’.82 Toen de ijkingen in Oss 
en Utrecht te grote verschillen toonden, zette hij de productie van de complete partij 
stop. Zolang geen duidelijkheid was verkregen over hoeveel vitamine de preparaten 
precies bevatten, meende hij ze niet met goed geweten in de handel te kunnen bren-
gen. Dit belang dat niet alleen Wolff aan de ijkingen en controles toekende, geeft aan 
waarom de universitaire onderzoekers daaraan de meeste tijd van hun werk voor het 
bedrijfsleven spendeerden.

82  Wolff aan Organon, 22 februari 1930, boo, ha 26-1.

Afb. 7 Brochure van 
Brocades-Stheeman voor 
het eigen levertraan-
product Jecovitol, waaruit 
blijkt dat de controle van 
het vitaminegehalte in 
handen is van L.K. Wolff.
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2.3  Belangenverstrengeling tussen wetenschap en industrie

Openbaarmaking en geheimhouding

De ernst waarmee veel wetenschappers hun commerciële nevenactiviteiten uitvoer-
den, kon het risico van belangenverstrengeling niet verhinderen. Dat was de prijs die 
wetenschappers betaalden voor het extra inkomen en onderzoek dat zij aan hun sa-
menwerking met de industrie overhielden. Ook in dit geval kan Gorters gewraak-
te boekje over de Engelse ziekte als illustratie dienen, omdat het balanceerde op de 
grens tussen informatie en reclame. Gorter had zonder meer oprechte bedoelingen 
met zijn brochure. Er viel veel voor te zeggen dat Dohyfral het betere vitaminepre-
paraat van de twee was. Voor de wetenschappers verbonden aan Organon was het 
nochtans duidelijk dat Gorter Davitamon opzettelijk benadeelde – iets wat naar de 
wetenschappelijke maatstaven van de jaren dertig niet onder academische integriteit 
werd verstaan. Zo zette de Leidse kinderarts in hun ogen zijn wetenschappelijke re-
putatie op het spel.

Belangenverstrengeling lag altijd op de loer bij universitaire wetenschappers die in 
opdracht werkten van de (vitamine)industrie, bij Organon niet minder dan bij Phi-
lips-Van Houten. Zo werd Wolff eens geconfronteerd met het voorstel van Organon 
een antioxidant aan Davitamon A toe te voegen om de stabiliteit van het vitamine A-
preparaat te verhogen. Hij twijfelde zeer aan het nut van een dergelijke toevoeging, 
omdat het vitaminegehalte van Davitamon A van zichzelf zeer stabiel bleef. Maar 
dat bleek niet ter zake doende. ‘Wat de belangrijkheid ervan aangaat voor ons pre-
paraat,’ zo ontvouwde Tausk hem zijn plannen, ‘deze berust geheel op de reclame.’83 
Organon had het idee overgenomen van de Engelse vitamineproducent Squibb, die 
dezelfde kunstgreep aanwendde. Wolff liet de kwestie vervolgens zitten, maar het is 
de vraag of hij dat als onafhankelijke wetenschapper had moeten doen. Het ging ten-
slotte om misleiding van consumenten – hoe onschadelijk ook.

Er waren meer gewetenskwesties waar universitaire adviseurs van bedrijven het ge-
vaar liepen mee te maken te krijgen. Zo konden zij onder druk worden gezet hun on-
derzoeksresultaten niet te publiceren, als hun commerciële broodheren die met het 
oog op de concurrentie liever geheim wilden houden. Aan de andere kant kon het 
publiceren van innovaties – wanneer deze bijvoorbeeld al waren gepatenteerd – ook 
in het belang zijn van bedrijven. Gorter liet niet alleen zijn voorkeur voor Dohyfral 
blijken in populaire brochures, maar ook in wetenschappelijke artikelen. Die dienden 
als informatiebron voor huisartsen en andere medici, die op basis van dergelijke aan-
bevelingen hun patiënten medicijnen voorschreven. Ook Wolff en Laqueur schreven 
met regelmaat wetenschappelijke artikelen voor Organon.84 

Een terugkerende bron van belangenconflicten voor veel wetenschappers was tot 
slot hun omgang met patenten. De bescherming van industriële innovaties werd in 
het vitamineonderzoek vanaf het midden van de jaren twintig een urgente kwestie. 
Verreweg de meeste vitamineproducenten in West-Europa en de Verenigde Staten 
concentreerden zich immers op de productie van dezelfde twee – vanaf de jaren der-
tig drie, vier – vitamines. Bedrijven trachtten voordelen te halen ten opzichte van de 

83  Correspondentie Wolff – Organon, 1, 2 en 4 december 1933, boo, ha 28-4.
84  Organon aan Wolff, 11 februari 1929. boo, ha 25-6.
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concurrentie door elke mogelijke stap in het productieproces te patenteren. Dat be-
gon met het bestralen van ergosterol voor de bereiding van vitamine D, door Steen-
bock gepatenteerd in de vs en door Merck (op basis van Windaus’ bereidingsmetho-
de) in Duitsland. Elk bestralingsprocedé dat afweek van de letterlijke bepaling in die 
octrooien – zoals het bestralen in ether in plaats van in olie – werd zo snel mogelijk 
door concurrenten voorzien van een patentaanvraag. De pogingen om bronnen van 
vitamines – bepaalde visoliën voor vitamine A, rozenbottels voor vitamine C – te pa-
tenteren, hadden zelden succes. 

De hausse aan patentaanvragen in West-Europa en de vs vormt wat dat aangaat 
minder de uiting van een grote innovatiedrang in het vitamineonderzoek, dan van de 
ongekende internationale concurrentiestrijd tussen vitamineproducenten. Bedrijven 
trachtten elkaar haastig te overtroeven in het aanvragen van patenten, zonder oog te 
hebben voor de controleerbaarheid van schendingen van hun industrieel eigendom. 
Pas in de loop van de jaren dertig werden zij vaardiger in het opstellen van sterke oc-
trooien – die met andere woorden zo geformuleerd waren dat er niet ongemerkt in-
breuk op kon worden gemaakt.85

Voor wetenschappers was elke commerciële patentering van innovaties strijdig met 
de academische waarden. Octrooien beschermden kennis, terwijl universiteiten ken-
nis ter beschikking trachtten te stellen en te verspreiden. Ook Wolff stond aanvanke-
lijk sceptisch tegenover de in zijn ogen absurde patentenstrijd onder vitamineprodu-
centen. Organon mengde zich daar al aan het eind van de jaren twintig in, ofschoon 
zonder doordacht beleid en – mede door Wolffs afkeurende houding – zonder veel 
succes. Wolff zag er het voordeel niet van in schijnbaar basale kennis af te schermen 
voor anderen. ‘Hoe men kan patenteeren, dat in een mengsel van aether en olie moet 
bestraald worden, terwijl bekend is, dat men zoowel in olie als in aether kan bestra-
len, is mij niet duidelijk,’ zo reageerde hij in 1933 op een niet ongewone octrooi-
aanvraag van Philips-Van Houten over de bestraling van ergosterine.86 Het typeerde 
Wolffs houding ten opzichte van octrooien begin jaren dertig zeer goed. Ook Orga-

85  Tausk, Organon, 110.
86  Wolff aan Organon, 24 mei 1933, boo, ha 28-3.

Afb. 8 Dagbladadver-
tentie voor Jecovitol, 
waarin Wolff niet meer 
bij naam wordt genoemd 
als de wetenschappelijke 
controleur. 
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non zag mettertijd in dat zwakke octrooien het bedrijf geen voordeel boden en liet in 
1934 alle verleende patenten vervallen bij gebrek aan praktisch nut.87

Het kan overigens zijn dat het gebrek aan ervaring dat Organon in die jaren parten 
speelde, de oorzaak was van Wolffs nuchtere houding ten opzichte van octrooien – 

87  Tausk, Organon, 110-111.

Afb. 9 Pagina uit een bestelboek van Brocades met de producten en het veel zeg gen-
de motto van Organon.
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naast zijn afstandelijke wetenschappelijke ethos. Zo benaderde het Duitse chemische 
bedrijf Riedel Wolff in het najaar van 1930 met de verzoek samen een procedé uit te 
werken om margarine met caroteen te kleuren ter verhoging van het gehalte aan vita-
mine A. Aanleiding was een artikel dat Wolff daarover had gepubliceerd. Riedel ging 
ervan uit dat Organon de patentaanvraag reeds had lopen, maar dat was niet het geval. 
Sterker, Wolff had ‘geen oogenblik eraan gedacht dat zooiets te patenteeren was’.88 
Maar hij was wel op een idee gebracht en stelde Organon voor alsnog een patent aan 
te vragen om de onderhandelingspositie met Riedel te verstevigen. Aangezien Wolff 
zijn bevindingen al had gepubliceerd, was een patentaanvraag niet meer mogelijk. 
Ook dat had Wolff zich niet gerealiseerd. Riedel maakte hem er fijntjes op attent.89

Organon maakte relatief laat een inhaalslag bij patenteringen ten opzichte van de 
concurrentie – inclusief de binnenlandse. Philips-Van Houten had zijn productieme-
thode voor de bereiding van vitamine D onmiddellijk gepatenteerd in Nederland en 
bleef ook daarna veel actiever in het aanvragen van octrooien dan Organon. Pas vanaf 
1935 concentreerde ook het bedrijf in Oss zich vakkundiger en doordachter op de 
opbouw van een octrooipositie. Het aantal patentaanvragen steeg vanaf dat jaar spec-
taculair. Tussen 1935 en 1940 werden er 47 goedgekeurd voor heel Organon, waar-
onder een onbekend aantal patenten dat betrekking had op vitamines.90 Tegelijkertijd 
stelde Wolff zijn positie ten aanzien van patenten geleidelijk bij. Onder zijn invloed 
werd in 1938 bijvoorbeeld octrooi aangevraagd voor een bepaald procedé ter vervaar-
diging van vitamine C uit rozenbottels.91

Wat betekenden octrooiaanvragen voor Wolffs integriteit? Als het om patenten 
ging, stelde hij zijn wetenschappelijke kennis – die nagenoeg onontbeerlijk was bij 
het formuleren van sterke octrooien – volkomen in dienst van Organons commerci-
ele activiteiten. Wetenschappelijk nut bezaten octrooien in handen van het farmacie-
bedrijf immers niet. Consequentie van het onderhavige voorbeeld van de vitamine C-
bereiding uit rozenbottels was evenwel, dat geen enkel ander laboratorium of bedrijf 
de vitamine op die wijze mocht produceren. Daarmee hielp Wolff de facto een veel-
belovende toepassing afschermen voor de verspreiding van vitamine C in Nederland 
– een daad die moeilijk te verenigen lijkt met zijn achtergrond als medicus en univer-
sitair onderzoeker. Daarbij vormde Wolff vanzelfsprekend geen uitzondering, zeker 
gelet op de weinig vooraanstaande positie die Organon in de internationale patenten-
strijd innam. De medewerking aan commerciële octrooiaanvragen van zijn collega-
wetenschappers roept uiteraard dezelfde vragen op.

Eviunis

Het blijft zeer problematisch accuraat aan te wijzen waar wetenschappelijke inte-
griteit week voor commerciële belangen. Dat bewijst bijvoorbeeld de opschudding 
die het hierboven al aangehaalde Eviunis-preparaat rond 1930 in Nederland veroor-
zaakte.

Eviunis-producent Cristallo ag uit het Zwitserse Thusis beweerde dat zijn pre-
paraat bestond uit een plantaardig fosfor-vitaminecomplex met de werking van de 

88  Wolff aan Organon, 25 oktober 1930, boo, ha 26-4.
89  Organon aan Wolff, 4 november 1930, boo, ha 26-4.
90  Tausk, Organon, 110-111.
91  Wolff aan Organon, 11 april 1938, boo, ha 32-5.
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meeste tot dusver bekende vitamines. Een indrukwekkende lijst wetenschappelijke 
pleitbezorgers diende als onderbouwing van die bewering. Hoogleraren en labora-
toriumdirecteuren uit verschillende Europese steden – van Hamburg en Helsinki tot 
Barcelona en Bern – hadden het preparaat onderzocht en goedgekeurd. De Groning-
se fysioloog F.J.J. Buijtendijk was één van hen; uit Nederland vermeldde de adverten-
tie die Cristallo liet publiceren voorts de namen van hoogleraar in de hygiëne aan de 
Technische Hogeschool Delft J.G. Sleeswijk, de Amsterdamse kinderarts W.F. En-
klaar en het Tweede Kamerlid I.H.J. Vos, eveneens een arts. Op basis daarvan was het 
bij Koninklijk Besluit geoorloofd het preparaat toe te voegen aan voedingsmiddelen 
als brood, beschuit en chocolade.

Eviunis beloofde nogal wat. Het zou groeibevorderend en eetlustopwekkend zijn, 
antineuritisch (dus met de eigenschappen van de antineuritische vitamine B) en anti-
rachitisch (van de antirachitische vitamine D) werken. Die beweringen riepen vanaf 
de introductie van het preparaat in Nederland, als toevoeging aan chocoladerepen 
van Kwatta in 1928, scepsis op.92 De directeur van de Amsterdamse keuringsdienst 
van waren Van Raalte verwoordde die twijfel puntig in een provocatief betoog in De 
Groene Amsterdammer in 1930. Aan vitamine D heerste, aldus Van Raalte, in Ne-
derland geen gebrek met de erkende preparaten van met name Philips-Van Houten. 
Aan vitamine B bestond hier medisch gezien geen behoefte, terwijl de commerciële 
productie van vitamine A met tal van bezwaren was verbonden.

Zoo spreekt het vanzelf, dat men tegenover preparaten, die worden aangeprezen als vita-
mine-A houdend, onmiddellijk sceptisch staat en dat men even onmiddellijk de schouders 
ophaalt bij het lezen van een aanprijzing van een preparaat, dat “alle vitamines bevat”, èn 
omdat het al dadelijk onwaarschijnlijk is, dat het preparaat werkelijk vitamine A bevat, 
even onwaarschijnlijk, dat het het zeer labiele vitamine C bevat, èn omdat we aan prepara-
ten, die B bevatten geen behoefte hebben terwijl we – als vitamine D afzonderlijk moet 
worden verstrekt – reeds beschikken over specifieke D-preparaten.93

Van Raalte vond onder deskundigen medestanders in zijn kritiek, maar in de in-
dustrie werd die niet door iedereen gedeeld. Een ‘zeer ongunstig[e]’ uitslag van 
Van Leersums Instituut voor Volksvoeding, dat door de concurrerende firma 
Jurgens in 1928 was ingeschakeld om het Zwitserse preparaat op vitaminegehal-
te te controleren,94 had Nederlandse voedingsmiddelenproducenten niet kunnen 
overtuigen Eviunis links te laten liggen. Van Leersum vond twee jaar later een be-
vestiging daarvan na eenzelfde, op verzoek van Van Raalte zelf uitgevoerd contro-
leonderzoek. Ook dat haalde weinig uit. Eviunis bleef – tot grote ergernis van Van 
Raalte, getuige zijn polemiek in De Groene – in Nederland reclame maken als toe-
voeging aan bijvoorbeeld brood en beschuit. Ondanks de 12,5 cent die een brood 
met Eviunis kostte tegenover 9 cent voor een normaal brood, bleek het preparaat het 
bij consumenten goed te doen. Daaraan kon ook het Rijksinstituut voor Pharma-
co-therapeutisch Onderzoek niets veranderen. Dat had in 1929 geconcludeerd dat 
de antirachitische werking van de Eviunis-variant Vitophos verwaarloosbaar was.95 

92  Van Raalte, Vitaminen, 2;  Advertentie Kwatta-chocolade met toegevoegde eviunis, De Groene Amster-
dammer, 8 juni (1929) 8.
93  Van Raalte, Vitaminen, 2.
94  E.C. van Leersum aan Dagelijks Bestuur, 31-12-1928, anivv.
95  Jaarverslag Rijks-Instituut voor Pharmaco-therapeutisch onderzoek 19 (Utrecht 1929) 436-438.
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Een repliek van de fabrikant kon de onderzoekers van het instituut niet op andere 
gedachten brengen.96 De onderzoeksresultaten vonden hun weg naar de consumen-
ten echter net zo min, als de schotschriften die Van Leersums had gepubliceerd.

Dat gebeurde pas met het anderhalf jaar durende controleonderzoek van het Cen-
traal Laboratorium voor de Volksgezondheid in 1931 en 1932. De Gezondheidsraad, 
waartoe dit laboratorium behoorde, was met de invoering van het koninklijk besluit 
expliciet belast met de controle op het preparaat. Met het Rijksinstituut voor Phar-
maco-therapeutisch Onderzoek zette de Gezondheidsraad een grootschalig onder-
zoek op om de vitaminewaarden van Eviunis te bepalen. De aan het Rijksinstituut 
werkzame farmacoloog Lambertus Willem van Esveld werd gevraagd het Centraal 
Laboratorium, dat niet voor dergelijke proefnemingen geëquipeerd was, hiertoe in 
te richten. Van Esveld voerde vervolgens zelf het voor Cristallo als producent van 
Eviunis zeer negatief uitvallende onderzoek uit. ‘Van de werking van een bijzonder 
complex is in de experimenten niets gebleken,’ zo luidde zijn conclusie in het jaar-
verslag van de Gezondheidsraad van 1932. Vitamines had hij ‘hoogstens in sporen’ 
in het preparaat aangetroffen. Van Esveld bevestigde alle conclusies die Van Leersum 
eerder had getrokken.97

Toch – en dit is de belangrijkste les van het Eviunis-voorbeeld – nagelde het rap-
port de wetenschappers die zich aan de Eviunis-producent hadden gelieerd niet au-
tomatisch aan de schandpaal. Dat was ook nooit de intentie van Van Raalte geweest. 
Die had zijn pijlen expliciet gericht op de industrie. Zijns inziens maakten bedrijven 
als Cristallo ag misbruik van de schaarse kennis van vitamines om ongefundeerde 
uitspraken te doen over het vitaminegehalte van zijn preparaten, in de hoop dat die 
niet gecontroleerd zouden worden. Immers, 

[a]ls men nu weet dat het onderzoek van zulke preparaten op de aanwezigheid van vitami-
nen zeer langen tijd neemt en aan slechts weinig onderzoekers kan worden toevertrouwd, 
dan is het wel duidelijk, dat er voor een aantal van die preparaten reclame kan worden 
gemaakt, zonder dat de wachters voor de poorten van den eerlijken handel den fabrikant 
een ‘hiertoe en niet verder’ kunnen toeroepen.98

De wetenschappers bleven in de aanval op Cristallo buiten schot. Zo had een aantal 
van de genoemde wetenschappers, onder wie Lucie Randoin, directrice van het Pa-
rijse Laboratoire de la Physiologie de la Nutrition en de Franse vertegenwoordiger 
bij de Permanente Commissie voor Biologische Standaardisatie, duidelijk een antira-
chitische werking van het preparaat aangetoond. Van Esveld toonde aan dat Eviunis 
slechts minieme hoeveelheden vitamine D bevatte – veel te weinig om de grootspraak 
van Eviunis te rechtvaardigen, laat staan om rachitis te genezen. De onderzoeker 
toonde aan dat de zwakke antirachitische werking volledig kon worden teruggevoerd 
op de aanwezigheid van calcium, fosfor en magnesium in het preparaat. Feitelijk had 
Randoin haar proeven dus niet verkeerd uitgevoerd, maar daaraan voorbarige con-
clusies verbonden.99

96  Jaarverslag Rijks-Instituut voor Pharmaco-therapeutisch onderzoek 20 (Utrecht 1930) 513-521.
97  ‘Verslag van de verrichtingen van het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid over het jaar 
1931’, Verslagen en mededeelingen betreffende de volksgezondheid (1932) 829-1008, aldaar 832-833 en 904-
919.
98   Van Raalte, Vitaminen, 2.
99  ‘Verslag van de verrichtingen van het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid over het jaar 
1931’, 908-913.



94 2  vitamines tussen laboratorium en markt

Afb. 10 Advertentie voor met Eviunis gevitaminiseerd brood en beschuit van de nv 
Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij in Rotterdam. Een lijst met wetenschap-
pers en artsen moet garant staan voor de goede werking van het Eviunispreparaat. 
Uit Nederland stonden naast F.J.J. Buytendijk, de Delftse hoogleraar J.G. Sleeswijk, 
de kinderarts W.F. Enklaar en het liberale Tweede Kamerlid (en arts) I.H.J. Vos op 
de lijst. 
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Datzelfde gold voor de Groningse fysioloog Buytendijk, die een groeibevorderen-
de werking van Eviunis had aangetoond. Hij leidde daaruit de aanwezigheid van vi-
tamine B1 in het preparaat af. Van Esveld moest tot zijn eigen verbazing concluderen 
dat de aannames van Buytendijk en diens collega’s klopten. Daarbij plaatste hij even-
wel de kanttekening dat het gehalte B1 niet dermate hoog lag, ‘dat het praeparaat als 
een goede bron hiervoor mag worden beschouwd’.100 Laakbaarder vond Van Esveld 
evenwel de overdreven aanprijzing die de Zwitserse producent op basis van deze re-
sultaten voor gegrond hield. Te meer, daar de kans op vitamine B1-gebrek in Neder-
land ondanks de populariteit van gepolijste rijst en witbrood verwaarloosbaar bleef:

Nu kan men het jammer vinden, dat tarwebloem, de grondstof van ons wittebrood, door 
de industrie, zich regelend naar de kieskeurigheid van het publiek, steeds meer blank en 
daardoor steeds minder rijk aan vitamine gemaakt wordt, ‘ontstellend’ is dit evenwel niet. 
Vitamine B1 toch is in zóóvele andere onzer dagelijksche voedingsmiddelen van plantaar-
digen en dierlijken oorsprong aanwezig, dat in Nederland aan dit vitamine geen gebrek 
bestaat en het zeker niet noodig is enkele onzer levensmiddelen ‘biologisch meerwaardig’ 
te gaan maken door toevoeging van een geringe hoeveelheid (tarwebloem bevat slechts 
0,3% Eviunis) van een praeparaat, dat niet eens als een goede bron van vitamine B1 mag 
worden beschouwd.101

Van Esveld spaarde Randoin, Buytendijk en de andere wetenschappers wier namen 
prijkten op de advertenties van Eviunis in zijn onderzoek. Dat neemt niet weg dat 
deze onderzoekers moesten toezien hoe zij werden gebruikt in de reclame voor een 
product als gevolg van foutieve interpretaties van hun onderzoeksresultaten, of bui-
tensporige bewering die op basis daarvan werden gemaakt. Zij stonden dat toe omdat 
hun kennis over de werking van vitamines of over vitamineonderzoek tekortschoot, 
of wellicht omdat ze er geen gevaar in zagen. Hadden ze daarmee de grens van hun 
wetenschappelijke onafhankelijkheid, van hun integriteit overschreden? Reclame-
leuzen als ‘De gezondheid in een Kwatta reep!’, ‘Gezondheid en levenskracht’,102 of 
‘Prachtig voor kinderen, die groeien moeten’,103 waren immers op hun verantwoorde-
lijkheid terug te voeren. Chocoladeproducent Kwatta maakte de wetenschappelijke 
autoriteit het meest expliciet door met de spreuk ‘Wat de wetenschap van vitaminen 
zegt!’ in een advertentie Buytendijk zelf aan te halen, die in het blad Voeding & Hy-
giëne had geschreven:

Ik acht het dan ook beslist een voordeel wanneer het de industrie gelukt aan de meest 
voorkomende volksvoedingsmiddelen, onder wetenschappelijke controle vitaminen toe te 
voegen zonder dat de prijs aanmerkelijk wordt verhoogd […]104

Buytendijk en zijn collega’s maakten op deze wijze feitelijk reclame voor een product 
dat in het beste geval in Nederland overbodig was, in het slechtste geval volstrekt on-
werkzaam was. In geen geval waren reclameleuzen als bovenstaande gerechtvaardigd. 
Datzelfde gold voor Eijkman, met wiens naam Cristallo ag eveneens schermde. De 
Nobelprijswinnaar had het bedrijf immers geschreven dat hij ‘[g]ezien de overeenstem-

100  Ibidem, 916.
101  Ibidem, 917-918.
102  Beide uit advertentie van Kwatta uit Breda, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 januari (1929) 12.
103  Advertentie van De Betuwe Jams, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 september (1929) 4.
104  Advertentie van Kwatta uit Breda, Het Centrum, 18 februari (1929) 4.
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mende verklaringen van een aantal deskundigen’ van mening was ‘dat u geheel verant-
woord is om levensmiddel-industrieën daarvoor te interesseren’?105 Eijkman verklaar-
de in zijn oordeel volledig te vertrouwen op de autoriteit van collega’s als Randoin. 
Woordvoerder Ch.E. Jacobs van Cristallo zag er evenwel geen been in Eijkman zelf 
op te voeren als autoriteit in een repliek op Van Raalte in de Groene Amsterdammer.

Buytendijk, Eijkman en wellicht ook de andere bij name genoemde wetenschap-
pers en medici hadden dus gemeend objectieve wetenschappelijke criteria te bezitten 
om Eviunis aan te bevelen. Toch kon het gebeuren dat zij zodoende hun naam ver-
bonden aan een product dat op basis van het onderzoek van Van Esveld – op wiens 
gezag de Gezondheidsraad zijn officiële standpunt baseerde – werd verboden. Zijn 
advies,106 dat daadwerkelijk werd opgevolgd, luidde:

Daar Eviunis noch om zijn vitamine-gehalte noch om andere redenen voor Nederland van 
belang is, wordt aangeraden het Koninklijk Besluit no. 48 van 30 Mei 1930, waarbij de 
toevoeging van Eviunis aan meel voor de bereiding van brood in Nederland is toegestaan, 
wederom in te trekken.107

Financiële motieven

Het Eviunispreparaat stond misschien wel symbool voor de buitensporige verwach-
tingen die mensen rond 1930 in Nederland – net als in de rest van de westerse wereld – 
van vitamines koesterden. De ‘eviunisering’ van voedingsmiddelen werd vanwege de 
hoogdravende aanspraak van het product door verschillende medici en voedingswe-
tenschappers zowel toegejuicht als aangespoord. Voordat het preparaat in Nederland 
werd verboden als supplement van meel, bestonden er niet alleen Eviunis-chocola 
en Eviunis-brood, maar ook jam, ranja, kindermeel, kauwgom en zelfs wijn (‘Vita-
win’108) met het preparaat. ‘Indien het mogelijk ware ook diverse vetten, bijvoorbeeld 
margarine, etc. te eviuniseeren, zouden ook deze voedingsmiddelen aan biologische 
waarde winnen en zou onze volksvoeding op een hooger niveau komen,’109 verwacht-
te W.F. Enklaar. Deze Amsterdamse kinderarts, wiens naam eveneens in de Eviunis-
reclame werd gebruikt, diende zijn patiëntjes het preparaat  op grote schaal toe. Zelfs 
al moest langduriger onderzoek de waarde van Eviunis nog met zekerheid vaststel-
len, Enklaar was er heilig van overtuigd: ‘Het zal inderdaad een enorme vooruitgang 
betekenen, indien wij de verschillende deficiëntieziekten door deze eviuniseering tot 
een voorkoming of genezing zullen brengen!’110

105  Ch.E. Jacobs, ingezonden brief ‘Dr. van Raalte en Eviunis’, De Groene Amsterdammer, 6 december 
(1930) 2.
106  Van Esvelds onderzoeksresultaten werden nadien ook in het buitenland bevestigd. Zie bijvoorbeeld: 
A. Scheunert, M. Schieblich en J. Reschke, ‘Über den Vitamingehalt von Eviunis (Vitophos)’, Zeitschrift für 
Untersuchung der Lebensmittel 66 (1933) 271-278.
107  ‘Verslag van de verrichtingen van het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid over het jaar 
1931’, 919.
108  Zie bijvoorbeeld de advertentie voor Vitawin van wijnhandel H.B. de Beer uit Amsterdam, Nieuwe Rot-
terdamsche Courant, 16 november (1929); advertentie voor kauwgom van Klene uit Amsterdam, Nieuwe Rot-
terdamsche Courant, 20 december (1929) 2; advertentie voor jam van De Betuwe Jams uit Tiel, Nieuwe Rot-
terdamsche Courant, 14 september (1929) 3; advertentie voor ranja van C. Polak uit Groningen, Nieuwe Rot-
terdamsche Courant, 13 september (1929) 3; ‘Verslag van de verrichtingen van het Centraal Laboratorium voor 
de Volksgezondheid over het jaar 1931’, 904.
109  W.F. Enklaar, ingezonden brief ‘Het practische nut van Eviunis’, De Groene Amsterdammer, 6 decem-
ber (1930) 2-3.
110  Ibidem.
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Diezelfde hoop vormt een deel van de verklaring waarom veel universitaire weten-
schappers, ondanks de belangenconflicten die dat met zich meebracht, kozen voor 
samenwerking met de vitamineindustrie. Vitamines bezaten inderdaad de potentie 
deficiëntieziektes uit te bannen en aandoeningen te voorkomen. De verspreiding 
daarvan was daarom niet alleen een commercieel initiatief, maar ook een medisch-
wetenschappelijk verlangen. Zo stichtten Jansen en Donath kort nadat zij in 1926 de 
vitamine B1 hadden geïsoleerd, een kleine firma in hun medisch laboratorium in Ba-
tavia ter productie en verspreiding van een vitamine B1-preparaat. Het verwierf rela-
tief snel naam als eerste wetenschappelijke geneesmiddel tegen beriberi en werd op 
den duur verkocht over de hele wereld. Zoals gezegd koos de Permanente Commis-
sie voor Biologische Standaardisatie het stabiele preparaat in 1931 als referentie voor 
de B1-standaard.111 

In Nederland waren het vanaf het begin commerciële bedrijven die zich op de pro-
ductie van vitamines toelegden. Universiteiten stonden geen grootschalige productie 
en verkoop van vitaminepreparaten binnen hun muren toe – los van de vraag of zij 
daartoe over het geld en de middelen beschikten. Wetenschappers die een bijdrage 
wilden leveren aan de toegepaste productie en verspreiding van vitamines, konden 
niet veel anders dan de samenwerking zoeken met bedrijven. Op die manier verze-
kerden ze zich van de mogelijkheid überhaupt door te gaan met deze tak van onder-
zoek. Voor onderzoekers die onafhankelijk bleven van de industrie werd het vitami-
neonderzoek in de loop van de jaren dertig immers nagenoeg onbetaalbaar.

Mét de hulp van voedingsmiddelen- of farmaceutische bedrijven was daarente-
gen veel mogelijk. Zo financierde het Zwitserse voedingsconcern Haco het vitamine 
 C-onderzoek van de jonge assistent-chemicus aan de eth Zürich, Tadeus Reichstein. 
Toen deze er als eerste in slaagde de vitamine volledig te synthetiseren, verkocht 
Haco het procedé in 1933 aan het eveneens Zwitserse Hoffmann-La Roche. De pro-
ductie van vitamine C bewerkstelligde kort daarna de absolute doorbraak op de vi-
taminemarkt voor dit farmaceutisch bedrijf, ofschoon het de procedure had gekocht 
zonder aanvankelijk het belang ervan in te zien.112

Reichstein zelf had dat ook niet direct beseft – net zo min als de meeste van zijn 
collega-vitamineonderzoekers.113 De jonge wetenschapper had het onderzoek voor-
al opgepakt op aanraden van zijn goede vriend G. Lüscher, de directeur van Haco. 
Voor Reichstein vormde het onderzoek zowel een wetenschappelijke uitdaging als 
een kans ambitieus werk te verrichten. Datzelfde pragmatisme legde Reichstein aan 
de dag in zijn werk voor Organon. Het Nederlandse bedrijf werkte officieel samen 
met Haco, maar profiteerde in de praktijk vooral van Reichsteins aanwezigheid in 
Oss. Die was vooral naar Nederland afgereisd uit dankbaarheid voor Lüschers fi-
nanciële steun, die hem al die jaren in staat had gesteld zijn onderzoek te voeren. Het 
was volgens Tausk, die Reichstein als collega bij Organon had leren kennen, type-
rend voor de Zwitserse onderzoeker dat het hem steeds om de wetenschap zelf – niet 
de commerciële toepassing daarvan – te doen was geweest. Immers, ‘[d]eze dank-

111  A.G. van Veen, ‘Jansen’s Indische jaren’, Chemisch Weekblad 34 (1937) 477-481, aldaar 481 en A. de 
Knecht-Van Eekelen, ‘Beriberi: “een zeker soort verlamming” ’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
(1997) 1199-1203, aldaar 1202.
112  Tausk, Organon, 92; Hans Conrad Peyer, Roche. Geschichte eines Unternehmens 1896-1996 (Basel 1996) 133.
113  Wolff schrijft in augustus 1933 nog: ‘Of het vitamine C een belangrijk geneesmiddel zal worden? Het zou 
wel heel wenselijk zijn om het spoedig te weten te komen of er pathologische toestanden zijn, waarbij het vita-
mine C te weinig aanwezig is.’ L.K. Wolff aan Organon, 4 augustus 1933, boo, ha 28-3.
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baarheid en zijn vriendschap met Lüscher waren voor hem aanleiding de directe of 
indirecte industriële exploitatie van al zijn vindingen in handen te leggen van Ha-
co’.114 Reichstein haalde al zijn voldoening uit de kans het vitamine- en hormoon-
onderzoek überhaupt te kunnen doen. Meer had hij ook niet nodig, gezien de No-
belprijs die hij in 1950 ontving voor zijn onderzoek naar het door de bijnierschors 
gevormde hormoon corticosteron, dat hij in samenwerking met Organon had uit-
gevoerd.

Voor verreweg de meeste wetenschappers in het vitamineonderzoek speelden meer 
drijfveren mee bij hun keuze tot samenwerking met het bedrijfsleven. Het financi-
ele motief was zonder twijfel een van de belangrijkste. Zij werden doorgaans betaald 
voor hun adviserende en controlerende functies. Zoals gezegd ontving Wolff in de 
jaren dertig het substantiële bedrag van zesduizend gulden per jaar van Organon. 
Dat stond min of meer gelijk aan zijn hoogleraarsalaris, dat ten gevolge van de crisis 
enkele malen naar beneden werd bijgesteld. Vaak gedoogden de colleges van curato-
ren deze adviserende posities dan ook. De universiteiten profiteerden tenslotte indi-
rect ook van de aanvullende inkomsten van hun wetenschappelijk personeel. Daar-
bij betaalden bedrijven als Organon met regelmaat voor extra personeel en materieel 
op de universiteitslaboratoria, wat ook het universitaire onderzoek ten goede kwam. 
Ook wat dit aanging konden de universiteitsbesturen de inmenging van de industrie 
moeilijk weigeren, aangezien zij die middelen in de jaren dertig veelal zelf niet kon-
den opbrengen.

114  Tausk, Organon, 93.

Afb. 11 Tadeus Reichstein aan het werk bij Organon, ongedateerd.
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Aan universitaire zijde werd in meer opzichten geprofiteerd. Zo kwamen Wolffs 
scheikunde- en geneeskundestudenten dankzij diens werk voor Organon al tijdens 
hun opleiding of promotie in aanraking met de concrete toepassingen van hun vakge-
bied. Als gevolg hiervan was de stap van de universiteit naar een baan in de industrie 
voor hen veel kleiner dan voor studenten zonder enige ervaring in toepassingsgericht 
onderzoek. Om dezelfde reden waren zij als toekomstige arbeidskrachten voor be-
drijven aantrekkelijker dan andere studenten. Verschillende van Wolffs studenten 
vonden op deze wijze een positie in het toegepaste onderzoek. Dit was bijvoorbeeld 
het geval voor C. Engel, M. van Eekelen, A. Emmerie en H.W. Julius, die Wolff op 
zijn laboratorium aan het werk had gezet voor Organon.115 Tegen de achtergrond van 
de hoge werkloosheid tijdens de crisisjaren, vormde de kans op een baan voor stu-
denten vanzelfsprekend een aantrekkelijk vooruitzicht en een belangrijke factor in 
hun studiekeuze. Door hen dit perspectief te bieden, hielp Wolff niet alleen zijn stu-
denten, maar ook zichzelf. Een stabiele toeloop van studenten kwam immers zijn ei-
gen positie als leerstoelhouder aan de Utrechtse Universiteit ten goede.

Deze afwegingen golden uiteraard niet alleen voor Wolff. Ze waren ook niet voor-
behouden aan vitamine- of voedingsonderzoekers. Wetenschappers aan alle Neder-
landse universiteiten en uit diverse disciplines koesterden vanwege genoemde rede-
nen hun contacten met de industrie. Wolffs Utrechtse collega Ornstein kan daarbij 
als treffendste illustratie dienen. De fysicus gaf zijn studenten de kans onderzoek te 
doen voor de verschillende electrotechnische instellingen die zijn universiteitslabora-
torium huisvestte, evenals voor bedrijven als Philips en de Bataafse Petroleum Maat-
schappij.116 Het cryogene laboratorium van Heike Kamerlingh Onnes en zijn opvol-
ger Willem Keesom in Leiden konden eveneens bogen op uitstekende contacten met 
Philips.117 De fysicus A.M.J.F. Michels van de Universiteit van Amsterdam verdien-
de een bijkomend persoonlijk inkomen van drieduizend gulden en extra laboratori-
umkrediet van 24.000 gulden per jaar dankzij zijn adviserende functie bij het Engelse 
chemieconcern Imperial Chemical Industries.118 Zijn Amsterdamse collega J.P. Wi-
baut bouwde een langdurige relatie op met onder andere bpm, waarvan hijzelf en ver-
schillende van zijn assistenten profiteerden.119

Hoewel het merendeel van het universitaire personeel in het Interbellum geen con-
tacten bezat met de industrie, zijn dit maar enkele voorbeelden van een aanzienlijk 
aantal wetenschappers dat in een of andere vorm connecties bezat met het bedrijfs-
leven. In dit verband zij enkel nog de Groningse fysioloog Buytendijk genoemd. In 
zijn geval bleek de vergoelijking in het contraonderzoek van Van Esveld voor zijn 
voorspraak voor het Eviunis-preparaat niet terecht. Hij werd wel degelijk door de 
Zwiterse producent Cristallo betaald voor zijn reclamediensten. Dat blijkt wel uit 
de vergeefse poging Van Leersum – die immers ook een onderzoek met vernietigen-
de resultaten naar Eviunis had gedaan – met eenzelfde beloning te verleiden. ‘Prof. 
Buytendijk [is mij] komen bezoeken, en [heeft mij] voorgesteld naar Thusis te gaan 
om de fabrikanten van advies te dienen. Ook heeft hij in ’t vooruitzicht gesteld, dat 

115  Zie bijvoorbeeld: Wolff aan Organon, 28 januari 1938, boo, ha 32-4.
116  Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en bedrijfsleven, 136-137.
117  Ibidem, 160; Van Delft, Heike Kamerlingh Onnes, 549, 552.
118  A.J.P. Maas, Atomisme en individualisme: de Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940 (Amster-
dam 2001) 185-188.
119  Knegtmans, ‘Onderwijs, wetenschap en particulier initiatief’, 94-95.
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mijn bemoeiingen door de fabrikanten rijkelijk zouden worden beloond’, rappor-
teerde Van Leersum aan de raad van bestuur van zijn nivv. ‘Ik ben op dit voorstel 
niet ingegaan,’120 voegde hij daar nuchter aan toe. Het gevolg was, dat Van Leersum 
Buytendijk in de Eviunis-zaak niet meer als onafhankelijk wetenschapper erkende. 
Daarvan getuigden bijvoorbeeld de neerbuigende opmerkingen in de richting van de 
Groningse hoogleraar als ware hij de woordvoerder van de Zwitserse firma in het po-
pulair-wetenschappelijke blad Voeding & Hygiëne, waarin de kwestie ten dele werd 
uitgevochten.121

Controle op de industrie

Toch ontbrak bij veel universitaire vitamineonderzoekers – los van de vraag of zij 
geld voor hun diensten ontvingen of niet – een ander aspect aan de samenwerking 
niet. Zeker naarmate de industrie in de loop van de jaren dertig een dominante po-
sitie veroverde in richting en doel van het vitamineonderzoek, ging het wetenschap-
pers erom een zekere mate van controle uit te oefenen op de vitamineproducenten 
zelf. De commerciële experimenten met vitamines geschiedden relatief ongericht, in 
de hoop bij toeval uit te komen bij een procedé of product waarmee goed geld viel te 
verdienen. 

Wetenschappers konden ook om die reden het beste aan de bron zitten van de com-
merciële vitamineproductie, om daar invloed te kunnen uitoefenen op de richting 
van het onderzoek. Zodoende konden ze bedrijven ervoor behoeden producten te 
produceren die niet in het belang waren van de volksgezondheid – die wellicht zelfs 
schade kon berokkenen. Zo achtte B.C.P. Jansen het te riskant om de toepassing van 
vitamines en andere producten van de nieuwe voedingsleer in zijn geheel over te la-
ten aan de industrie. Daarvoor was nog te weinig bekend over de precieze werking 
van veel vitamines en de langetermijngevolgen van tekorten of te hoge doses. Zolang 
vitamineonderzoek zich in hoofdzaak baseerde op proeven met dieren, moest men 
volgens Jansen uiterst voorzichtig zijn de aldus verkregen kennis zonder meer toe te 
passen op de mens. Door bedrijven van advies te voorzien, poogde hij te voorkomen 
dat ze schade zouden berokkenen aan de volksgezondheid.122

Uiteraard waren het niet alleen Nederlandse universitaire vitamineonderzoekers 
die deze houding bezaten. De Engelse historica Sally Horrocks heeft laten zien dat 
dezelfde ontwikkeling viel waar te nemen in Groot-Brittannië: ‘The acadamic nu-
trition establishment [made efforts] to retain some control over commercial devel-
opments by moving to establish the means by which vitamin preparations could be 
standardised and controlled.’123

Het is desondanks moeilijk iets gegronds te zeggen over de precieze draagwijdte 
van die belangenloze, zorgzame taakopvatting onder medici en andere wetenschap-
pers die zich bezighielden met vitamines. Vast staat dat zij in individuele gevallen een 
factor van belang vormde. Wolff was begaan met het lot van de mensen om hem heen. 
Als oogarts had hij naast zijn Amsterdamse praktijk twee maal per week het zieken-

120  Van Leersum aan Raad van Bestuur, 31 december 1928, anivv.
121  E.C. van Leersum, ingezonden brief in Voeding & Hygiëne 41 (1930) 326-328.
122  C. den Hartog, ‘De voeding in de praktijk gedurende de laatste 25 jaar’, Voeding 15 (1954) 452-456, al-
daar 454.
123  Horrocks, ‘Nutrition Science’, 64.



2.3  belangenverstrengeling tussen wetenschap en industrie  101

huis in Zaandam bezocht en draaide hij onbezoldigd diensten in de Joodse Invalide in 
Amsterdam. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte hij als officier van gezondheid. 
Ook als hoogleraar zette hij zich via diverse instellingen en stichtingen in voor de 
volksgezondheid, zoals de commissie voor melkvoorziening in Amsterdam, de ge-
zondheidscommissie, de Gezondheidsraad en de staatscommissie inzake onderzoek 
van de gezondheids- en voedingstoestand van werklozen.124

Er waren wetenschappers die er anders dan Wolff uit diezelfde beweegredenen 
voor kozen zich niet aan een enkel bedrijf te binden. Dit gold bijvoorbeeld voor de 
eerder genoemde Harry Steenbock, die als een van de eersten de productie van vi-
tamine D door ultraviolette straling aantoonde. Steenbock, die biochemicus was in 
Wisconsin, was volgens Apple in Vitamania strikt in zijn opvatting dat wetenschap 
het publieke belang moest dienen.125 Dat was de reden waarom hij zijn ontdekking 
niet aan de industrie wenste toe te vertrouwen. Hij patenteerde zijn bestralingstech-
niek zelf – niet om die kennis voor anderen af te schermen, maar om erop toe te zien 
dat die op verantwoorde wijze zou worden gebruikt:

He feared that if he did not patent his irradiation process, someone else would and then 
would charge industry exorbitant sums for its use. However, if he himself did the paten-
ting, then he could use the authority of the patent to secure the most healthful dissemina-
tion of the vitamin process.126

Steenbock hoopte dat het patent hem in staat zou stellen toezicht te houden op licen-
tiehouders en de wijze waarop zij reclame maakten voor hun bestraalde producten te 
controleren. De gelden die hem zouden toekomen voor gebruik van het patent kon-
den worden gebruikt voor verder onderzoek. Met dat doel bracht hij het patent on-
der in een universitaire stichting, de Wisconsin Alumni Research Foundation (warf). 
Steenbocks octrooi bleek inderdaad een sterke te zijn. Het belette bedrijven met suc-
ces ongebreideld voedingsmiddelen te bestralen. warf gaf daarentegen gericht licen-
ties af ten behoeve van de bestraling van havermout of melk.127

Steenbock kreeg niettemin te maken met de kritiek dat bestraalde producten goed-
koper – en bijgevolg toegankelijker voor het publiek – zouden zijn als de producen-
ten geen royalties zouden hoeven betalen. Apple wijst erop dat het Steenbock even-
wel niet enkel om de commerciële mogelijkheden van het patent te doen was, door 
zijn argument te benadrukken van controle op de industrie:

A consistent theme running through his work and writing is his conscious commitment to 
the public good; he genuinely feared the effects of the uncontrolled application of irradia-
tion. […] [H]e felt responsible for the implementation of irradiation and impelled to mon-
itor the products produced with his patents.128 

124  J.A. van der Bliek en J.H.A. te Boekhorst eds., Dr.Ir. E.B. Wolff. Directeur van de Rijksstudiedienst voor 
de Luchtvaart van 1919-1937 en eerste directeur van het Nationaal Luchtvaartlaboratorium van 1937-1941 
(Amsterdam 2008) 25; ‘Prof. L.K. Wolff over de blindenverzorging in de “J.L.”’, Officieel Orgaan van De 
Joodsche Invalide 6, maart (1933) 12; Julius, ‘In memoriam prof. L.K. Wolff’.
125  Apple, Vitamania, 34.
126  Ibidem, 35-36.
127  Ibidem, 36-48.
128  Ibidem, 52.
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2.4  B.C.P. Jansen en de grenzen van het academisch onderzoek

Eijkmans opvolger

B.C.P. Jansen was in de jaren dertig en veertig de belangrijkste voedingsonderzoeker 
van Nederland, zeker nadat Wolff in 1938 overleed. De chemicus Jansen deelde met 
zijn Utrechtse collega een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Hij voelde het – ‘gestut op een groot christelijk geloof’,129 in de woorden van zijn col-
lega M.J.L. Dols – als zijn plicht zijn werkzaamheden ook in de vorm van praktische 
adviezen en onderzoeken in dienst te stellen van het algemeen belang. ‘Het welzijn 
van zijn medemensen lag hem zeer na aan het hart,’ verwoordde een van zijn studen-
ten, R. Luyken, het later. ‘Dat betekende dan ook dat hij de wetenschap, in dit geval 
de fysiologische chemie, direct ten dienste wilde stellen van de mensheid. […] Jan-
sen’s vak was tevens zijn levensdoel.’130

Jansen beleefde de absolute doorbraak in zijn wetenschappelijke carrière in 1926 
in Nederlands-Indië. Hij slaagde er samen met zijn medewerker Willem Donath in 
een vitamine in kristallijne vorm te isoleren – als eersten ter wereld. Het leverde hem 
grote internationale bekendheid op en drie jaar later een leerstoel aan zijn alma ma-
ter, de Universiteit van Amsterdam. Daar was zijn wetenschappelijke loopbaan na 
een studie scheikunde in Amsterdam en Utrecht in 1910 aangevangen met een posi-
tie aan het fysiologisch laboratorium van de drie jaar tevoren aangetreden hoogleraar 
Gérard Abraham van Rijnberk.

Deze fysioloog introduceerde het praktische laboratoriumwerk voor medische stu-
denten in Amsterdam, waarmee hij zijn vakgebied uittilde boven het meer beschou-
wend-kritische niveau dat het onder zijn voorganger Thomas Place had gekend. 
Onderdeel daarvan was de instelling van drie afdelingen in het laboratorium: een fy-
sisch-fysiologische, een chemisch-fysiologische en een vergelijkend fysiologische. 
Jansen werd benoemd tot hoofd van de chemische afdeling. Na zijn promotie in 1912 
en een kort verblijf aan het laboratorium van Gustav Georg Embden in Frankfurt werd 
hij in 1913 tevens als privaatdocent toegelaten aan de Universiteit van Amsterdam.131

In Frankfurt had hij gezien hoe een professioneel laboratorium eruit kon zien. 
Het contrast met de geringe ruimte in het laboratorium aan het Jonas Daniël Meijer-
plein was groot. Het bleef behelpen in het voormalige leprozenhuis dat Van Rijnberk 
moest delen met de histoloog Jacob van Rees – al was de situatie al beter dan voor-
heen. Voordat diens nieuwe Anatomische Laboratorium aan de Mauritskade in 1910 
gereed kwam, hadden zij het gebouw ook nog moeten delen met de anatoom Louis 
Bolk en het anatomisch Museum Vrolik. Nu was het Van Rijnberk die bijna het ge-
hele pand tot zijn beschikking had; Van Rees had slechts enkele vertrekken nodig. 
Voor Jansens afdeling bleef het niettemin te klein; daarbij waren zijn jaarlijkse kre-
dieten amper toereikend.132

129  M.J.L. Dols, ‘In memoriam B.C.P. Jansen’, Voeding 23 (1962) 859-861, aldaar 861.
130  R. Luyken, ‘B.C.P. Jansen: Biochemie en Voeding’, in: H. Beukers, M. Gruber en R. Matthijsen eds., Ne-
derlandse vereniging voor biochemie. De eerste 60 jaar  (Utrecht 1987) 52-56, aldaar 52 en 56.
131  Westenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van Prof. B.C.P. Jansen’, 471; Luyken, ‘Voedingsonder-
zoek in voormalig Nederlands-Indië’, 19.
132  Westenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van Prof. B.C.P. Jansen’ 471; B.C.P. Jansen, ‘Afscheids-
college’, Voeding 15 (1954) 480-487, aldaar 480.
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Jansen ging derhalve gretig in op een aanbieding uit Nederlands-Indië. Het Ge-
neeskundig Laboratorium – waar Eijkman en Grijns hun beroemd geworden onder-
zoek hadden verricht – had in Batavia een nieuw onderkomen gekregen. Jansen kreeg 
in 1917 de kans aan de nieuwe farmaceutisch-chemische afdeling van het laborato-
rium te werken. Het praktische oogmerk dat het werk aan deze instelling bezat, trok 
Jansen zeer. Het Geneeskundig Laboratorium was van oorsprong immers deel van 
het Militair Hospitaal; onderzoek had in de eerste plaats tot doel de oorsprong van 
ziektes op te sporen, die soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, an-
dere Nederlanders ter plekke en de inheemse bevolking teisterden, en hun genezing 
te bevorderen. Daarvoor stelde de Nederlandse regering ruimschoots middelen ter 
beschikking – getuige niet alleen het nieuw gebouwde laboratorium waarvan Jansen 
zeer onder de indruk was, maar ook de kredieten die onvergelijkbaar veel eenvou-
diger vrijkwamen dan in Nederland het geval was. Vooral dankzij de samenwerking 
met de chef van de geneeskundige staf W.Th. de Vogel, die veel belang stelde in Jan-
sens wetenschappelijke werk, had de jonge onderzoeker weinig reden tot klagen – 
zoals hij zich later weemoedig herinnerde:

Nu had de chef van de Geneeskundige Dienst de beschikking over fondsen van tientallen 
millioenen ter bestrijding van volksziekten: beri-beri, malaria, cholera, pest, enz. Als ik 
dus geld nodig had voor uitbreiding, toestellen enz., dan kostte het me niet langer dan een 
gesprek van enkele minuten en ik mocht aan de chef van de compabiliteit gaan vragen om, 
wat ik nodig had, op de begroting te brengen. Dat was prettig, opwekkend werk.133

Al vrij spoedig had Jansen de isolatie op het oog van de tegen beriberi ‘beschermende 
stof’ in de rijstzemelen – de term die Grijns had geëntameerd op basis van zijn eigen 
en Eijkmans onderzoeken. Ook hierbij werd hem geen strobreed in de weg gelegd. 
Sinds voeding door de vitaminetheorie aan veelvoorkomende ziektes was gekop-
peld, had vitamine- en ander voedingsonderzoek ook – of misschien wel: juist – in 
de koloniën enorm aan relevantie gewonnen. Jansen, die in 1919 hoofd werd van de 
farmaceutisch-chemische afdeling, begon systematische voedingsproeven uit te voe-
ren op kleine rijstvogeltjes, waarmee veel sneller zichtbare resultaten te boeken wa-
ren dan met kippen. Om alle gegevens te verwerken kreeg hij de beschikking over 
studenten van een speciaal voor dit onderzoek in zijn laboratorium opgerichte ana-
listenschool. Van verschillende voedingsmiddelen werd via het genezingsproces van 
de vogels het gehalte aan anti-beriberivitamine bepaald. Jansen liet een grote proef-
dierenkolonie aanleggen, die naast vogels voornamelijk uit ratten bestond. Neder-
landse academici vonden hun weg naar het Geneeskundig Laboratorium. Donath 
was in 1921 één van hen. Gezamenlijk slaagden zij er vijf jaar later in het vitamine B1 
te isoleren.134

Op dat moment was de schaal van dit specifieke onderzoek al zodanig – het labo-
ratorium was er zelfs flink voor uitgebouwd – dat Jansen van een ‘vitamine-bedrijf’ 
sprak dat ‘op een fabriek’ begon te lijken. Een bedrijf werd het vervolgens in de ware 
zin van het woord, toen Jansen en Donath een methode vonden om de kristallijne, 
redelijk zuivere vitamine in een preparaat te verwerken. Daarin slaagden zij nadat 
ze een adsorbens, de door de firma Büning op Java geproduceerde zogeheten ‘acid-

133  Jansen, ‘Afscheidscollege’, 480-481.
134  Ibidem, 481.
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clay’, voor de vitamine vonden, die geactiveerd 25 keer zo sterk bleek als het beste 
rijstzemelen-extract.135 In het Geneeskundig Laboratorium werden op den duur zo 
op grote schaal vitamine B1-preparaten geproduceerd, in poeder- en tabletvorm en als 
injectie-vloeistof. Het was deze geactiveerde acid-clay die de Permanente Commissie 
voor Biologische Standaardisatie van de Volkenbond – waarvan Jansen zelf deel uit-
maakte – door zijn lange houdbaarheid en constante vitaminegehalte in 1931 aannam 
als internationaal standaardpreparaat voor vitamine B1.136

Het werk dat Jansen en zijn snel groeiende staf in het Geneeskundig Laboratorium 
deden, beperkte zich evenwel geenszins tot de isolatie en productie van vitamine B1. 
Het vitamineonderzoek breidde zich uit tot de vitamines A en C. Van tientallen in-
heemse voedingsmiddelen werd hun vitaminegehalte onderzocht, ofschoon gebrek 
aan vitamine C in de tropen weinig voorkwam. Daarnaast hield Jansen zich bezig 
met zeer praktische voedingskwesties. Hij deed voorstellen ter verbetering van het 
voedsel dat werd bereid in ziekenhuizen, gevangenissen en kazernes, van de voed-
selvoorziening van expedities, van het dieet van mensen die zware arbeid verricht-
ten of van inwoners in streken met voedselschaarste. Hij was betrokken bij rijstkeu-
ringen.137

Terug naar Amsterdam

In 1927 werd Jansen benoemd tot hoogleraar aan de juist opgerichte Geneeskundige 
Hogeschool in Batavia. Daar kreeg hij een eigen laboratorium tot zijn beschikking, 
aan de inrichting waarvan hij veel tijd besteedde. Toch ging hij een jaar later in op 
het verzoek van zijn oude leermeester Van Rijnberk om terug te keren naar Amster-
dam. Namens de medische faculteit mocht hij Jansen een hoogleraarschap aanbie-
den in een nieuw specialisme: de fysiologische chemie. Het was een afsplitsing van 
Van Rijnberks leeropdracht, die elders en uiteindelijk ook in Amsterdam de bioche-
mie genoemd zou worden.138 De structuur van organismen en stofwisselingsproces-
sen – het traditionele domein van de fysiologie – kwam dankzij de groeiende kennis 
van scheikundige fenomenen en processen en de gestaag verbeterende mogelijkheden 
deze te analyseren onder toenemende invloed van de chemie te staan. Jansen had als 
chemicus met zijn uitgebreide ervaring in medisch onderzoek de juiste achtergrond 
om aan de ontwikkeling van dit vakgebied richting te geven.139

Naar eigen zeggen was het geen gemakkelijke keuze geweest zijn luxueuze positie 
in Nederlands-Indië op te geven, maar deed hij dat uiteindelijk in het belang van een 
westerse opvoeding van zijn kinderen. Daarnaast zat hij in Batavia toch ook relatief 
geïsoleerd van de wetenschappelijke gemeenschap. Amsterdam moet vanuit dat per-
spectief ook aanlokkelijk hebben geklonken, zeker aangezien hij kon terugkeren naar 
het laboratorium van Van Rijnberk, met wie hij een uitstekende relatie bezat. In zijn 
afscheidscollege blikte hij bijkans weemoedig terug op de invloed die zijn leermeester 
Van Rijnberk op zijn wetenschappelijke vorming had gehad en op de soms urenlange 

135  Ibidem; Van Veen, ‘Jansen’s Indische jaren’, 479.
136  Van Veen, ‘Jansen’s Indische jaren’, 480-481.
137  Ibidem, 479; Jansen, ‘Afscheidscollege’, 481.
138  H. Beukers, M. Gruber en R. Matthijsen, ‘De Nederlandse biochemie in de twintigste eeuw’, in: idem eds., 
Nederlandse vereniging voor biochemie, 1-20, aldaar 6-7.
139  Van Veen, ‘Jansen’s Indische jaren’, 481.
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gesprekken over de wetenschap die hij in zijn eerste Amsterdamse periode met hem 
had mogen voeren. ‘Dat was een fleurige, gulden tijd.’140 

Dat nam niet weg dat hij moest constateren dat aan het Jonas Daniël Meijerplein 
‘de toestanden wel héél anders [waren dan hij] in Batavia gewend was geweest’.141 
Jansen moest voorlopig genoegen nemen met zijn oude chemische afdeling van het 
fysiologische laboratorium. Daar kwamen niet veel later de lokaliteiten bij die be-
schikbaar kwamen na het vertrek van Heringa naar een apart laboratorium aan de 
Sarphatistraat. Voor de ruim honderd studenten die Jansen op zijn colleges ver-
wachtte, kreeg hij de beschikking over het voormalige schoolgebouw dat de vierde 
zijde afsloot van de binnenplaats van het oude, statige laboratoriumcomplex op de 
hoek van het Jonas Daniël Meijerplein, de Rapenburgerstraat en de Jodenbreestraat. 
De ruimtes moesten zo goed als het kon worden ingericht voor chemisch werk. Jan-
sen was na zijn komst naar Amsterdam daarom een nieuw laboratorium beloofd, of 
op zijn minst een ingrijpende verbouwing van het bestaande. Die plannen werden 
door de economische crisis evenwel meermaals uitgesteld en met de oorlog en de 
karige jaren daarna uiteindelijk definitief geschrapt.142

Wat de aanschaf van instrumenten en apparaten betrof, had Jansen minder reden tot 
klagen. Met de toegekende 45.000 gulden aan inrichtingskrediet over de jaren 1930 
tot en met 1932 werd aan de meeste van zijn wensen gehoor gegeven. Het laborato-
rium kon daarmee geschikt worden gemaakt voor het voedingsonderzoek waarmee 
Jansen in Nederlands-Indië jarenlange ervaring had opgedaan en waarin hij zich in 
Amsterdam – niet in de laatste plaats als gevolg van de materiële beperkingen – verder 
wilde specialiseren. Voor dit type onderzoek was een chemische outillage even on-
ontbeerlijk als een professionele inrichting voor dierproeven. Jansen richtte zich niet 
in eerste instantie op de ‘klassieke’ voedingscomponenten als koolhydraten, eiwitten 
en vetten, maar op de pas ontdekte stoffen die de biochemie de laatste jaren tot een zo 
perspectiefrijk vakgebied hadden gemaakt: vitamines, hormonen, zenuwstoffen en 
groeistoffen. Het was nu de kunst chemische bepalingen te vinden om dergelijke sub-
stanties uit de voedingsstoffen te zuiveren. Daarnaast moesten dierproeven aanwij-
zingen geven over de werking van de stoffen, of de gevolgen van een tekort ervan.143

Ten behoeve van het chemisch onderzoek rustte Jansen een van de vertrekken uit 
met grote extractievaten met de inhoud van enkele honderden liters, een groot droog-
apparaat evenals enkele centrifuges, waaronder een supercentrifuge, voor de verwer-
king van grote hoeveelheden ruwe materialen. Ook schafte hij een kwartsspectograaf 
aan voor het opsporen van minieme hoeveelheden metalen in voedingsmiddelen.144

In de grootste zaal van het schoolgebouw werd een proefdierenkolonie gehou-
den, voornamelijk bestaande uit ratten. Er was in de hoge ruimte plaats voor duizend 
diertjes in evenzoveel kooien. Jansen kweekte de kolonie zelf, met ratten die oor-
spronkelijk uit het Wistar-Institute in Philadelphia afkomstig waren, maar door Jan-
sen besteld waren van het bedrijf Glaxo in Londen. Deze dieren waren grotendeels 

140  Jansen, ‘Afscheidscollege’, 480, 482.
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142  Ibidem; Westenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van Prof. B.C.P. Jansen’, 472; Nota secretaris 
van curatoren P. Otten, 29 maart 1929, AUvAC, 160.
143  Westenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van Prof. B.C.P. Jansen’ 475.
144  Stukken betreffende inrichting laboratorium Jansen, AUvAC, 193; B.C.P. Jansen, ‘Het laboratorium voor 
physiologische chemie der Universiteit van Amsterdam’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 77, iv 
(1933) 5422-5424, aldaar 5422.
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homozygoot, doordat ze afstamden van een tientallen generaties lang tussen broers 
en zussen gefokt geslacht. Aan het laboratorium werd een klein, maar goed geoutil-
leerde histologische afdeling verbonden voor weefselonderzoek. Een röntgentoestel 
werd aangekocht voor onderzoek naar de botstructuur van de dieren. In november 
1933 kon het nieuw ingerichte laboratorium feestelijk worden geopend.145

Grenzen aan het laboratorium

Dat liet onverlet dat het complex van veelal oude vertrekken en lokalen waarmee Jan-
sen zich tevreden moest stellen hem vaak tot improviseren noopte. Voor zijn onder-
zoeken naar vitamine B2, riboflavine, had hij een volledig verduisterde ruimte nodig. 
Riboflavine breekt af onder invloed van licht. Jansen liet daarom de ramen in een aan-
tal lokalen donkerblauw verven en de lampen vervangen door natriumlampen. Jan-
sens student-assistent Andries Querido was onder de indruk van het arbeidsethos 
in het laboratorium. ‘[D]oor het natriumlicht kreeg iedereen een akelig geel-groene 
kleur’, wist hij zich later te herinneren. De hoogleraar-directeur liet zich door derge-
lijke omstandigheden niet van de wijs brengen volgens Querido. De isolatie van ri-
boflavine vormde een wereldwijde uitdaging en Jansen had er veel voor over weer de 
eerste te zijn die erin slaagde. Dat lukte overigens niet, de Oostenrijks-Duitse bioche-
micus Richard Kuhn was hem in 1934 voor.146

De omstandigheden in het fysiologisch-chemische laboratorium – en aan de Uni-
versiteit van Amsterdam in het algemeen – stelden Jansen echter ook voor grotere 
problemen. Bij voortduring liep Jansen tegen de grenzen van zijn mogelijkheden op, 
qua daadwerkelijke ruimte niet minder dan qua speelruimte in het onderzoek. Het 
hielp niet dat hij zich geplaatst zag tegenover een in principe niet onwelgevallig, maar 
financieel veelal onmachtig college van curatoren.

Zo bleek zijn laboratorium al voor de voltooiing in 1933 nauwelijks berekend op 
de toeloop aan studenten. Jansen was een begrip in Amsterdam en trok zodoende 
veel studenten die zich bij hem wilden bekwamen in het doen van wetenschappelijk 
onderzoek. Enkele jaren later kreeg Jansen een extra toestroom van chemiestudenten. 
De biochemie, die zich op het breukvlak bevond van de geneeskunde en de scheikun-
de, was bezig uit te groeien tot een vakgebied met uiteenlopende en belangrijke per-
spectieven. De natuurkundige faculteit besloot het daarom vanaf de zomer van 1937 
als verplicht vak op te nemen in het chemische curriculum.147

In het najaar van 1931 wendden Jansen, Van Rijnberk en Heringa zich samen met 
hun collega-hoogleraren Isidore Snapper van algemene ziektekunde en Bolks opvol-
ger Martinus Willem Woerdeman van anatomie in een brandbrief tot het college van 
curatoren. Het aantal medische studenten dat in de twee jaar tussen het propedeu-
tisch en kandidaatsexamen met hun vakken in aanraking kwam, was met meer dan 
150 nieuw ingeschrevenen gegroeid tot 240. Daarmee kwamen de practicumruimtes 
en het beschikbare materiaal bij allen onder druk te staan. Jansen moest – legde hij 
de curatoren onder dezelfde omstandigheden zes jaar later wederom uit – elke cur-

145  Westenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van Prof. B.C.P. Jansen’, 472; Jansen, ‘Het laboratorium 
voor physiologische chemie’, 5423.
146  Andries Querido, De binnenkant van de geneeskunde (Amsterdam 1990) 18.
147  Querido, De binnenkant van de geneeskunde, 17; Westenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van 
Prof. B.C.P. Jansen’, 472; Jansen aan curatoren, 29 april 1937, AUvAC, 205.
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sus acht keer geven, omdat zijn practicumlokaal slechts dertig studenten kon her-
bergen. Ofschoon zijn conservator Hendrik Westenbrink bijsprong door enkele 
cursussen over te nemen, bracht dit een aanzienlijke druk op de hoogleraar met zich 
mee. Op dat moment moesten de chemiestudenten hun opwachting nog maken.148

Dat waren niet de enige ongemakken. Het voormalige schoolgebouw was naar Jan-
sens oordeel onverantwoord brandgevaarlijk. Het was bijna volledig opgetrokken 
uit hout, terwijl in het laboratorium grote hoeveelheden (‘vaak ettelijke tientallen of 
honderdtallen liters’) brandbare vloeistoffen als alcohol, aceton en petroleumether 
lagen opgeslagen. ‘Daarbij komt,’ zo waarschuwde Jansen in zijn brief van 1937 aan 
curatoren, ‘dat het gebouw geen uitgang naar achteren heeft, zoodat, indien in het 
midden brand ontstaat, degenen, die op de chemische werkzaal boven werken (vaak 
10 à 20 personen) als ratten in de val zitten opgesloten’.149

Een andere dreiging die voor Jansens gevoel boven zijn hoofd hing, had te maken 
met de proefdierenkolonie. Naast de grote hoeveelheid ratten beschikte Jansens labo-
ratorium onder andere over kuikens, duiven, cavia’s en muizen. Deze werden alle ge-
houden in de grote zaal waar zich de rattenkooien bevonden. Het besmettingsgevaar 
bij infecties was daardoor constant aanwezig, als gevolg waarvan de hele kolonie het 
risico liep aan ziekte ten onder te gaan. Hoezeer dit Jansen frustreerde, blijkt wel uit 
zijn opmerkingen hieromtrent in een artikel voor het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde in 1933, dat eigenlijk slechts bedoeld was als presentatie van Jansens 
juist officieel geopende laboratorium:

Natuurlijk is dit geen ideale toestand, want wij loopen geen denkbeeldig gevaar, met deze 
[…] dieren, die wij aankoopen, een of andere infectie van buiten af in onze rattekweek bin-
nen te brengen, zoodat de geheele kweek, waarvan de opbouw bijna twee jaar gekost heeft, 
in eenige dagen te gronde gaat. Maar wij moeten roeien met de riemen, die ons ter beschik-
king gesteld zijn, en zullen hopen, dat dit Damocles-zwaard nooit naar beneden valt.150

Het college van curatoren was in de jaren dertig financieel niet bij machte Jansen te-
gemoet te komen, al werd hem wel toegezegd dat hij de beschikking zou krijgen over 
een leeggekomen politiebureau in een belendend pand.151

Voedingsonderzoek

Waar Jansen misschien nog wel de meeste moeite mee had, was de constante druk 
op zijn onderzoeksambities. Hij had rond 1930 de beschikking over een beperkte 
staf van circa acht medewerkers, onder wie conservator Westenbrink, een aantal che-
misch analisten en twee student-assistenten. Door de beperkte mankracht werd geen 
van hen ontzien als het aankwam op het wetenschappelijke onderzoek. Zo tekende 
Querido in zijn autobiografie op hoe hij ‘verbleekte van schrik’ toen Jansen hem op 
een dag benaderde met de opdracht een delicate chemische procedure uit te voeren 
met tien milligram kristallijn vitamine B1 – thiamine. Ervaring in de procedure – het 
vervaardigen van een titratiecurve – had hij niet. Bovendien was de kristal lijne vitami-
ne kostbaar materiaal. ‘Ik wist immers hoeveel gist er moest worden opgewerkt om 

148  Jansen aan curatoren, 29 april 1937, AUvAC, 205; Knegtmans, Professoren van de stad, 316.
149  Jansen aan curatoren, 29 april 1937, AUvAC, 205.
150  Jansen, ‘Het laboratorium voor physiologische chemie’, 5423.
151  Stukken betreffende inrichting laboratorium Jansen, AUvAC, 193.
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die tien milligram te krijgen en dat er maanden inspanning overheen gingen voordat 
de kristallen op tafel lagen.’152

Daarin lag de kern van de beperkingen die Jansen ten aanzien van zijn onderzoek 
ondervond. Het onderzoek naar vitamine B1, waarin hij tot de wereldtop behoor-
de, was uit de aard van de zaak enorm duur. Thiamine werd gezuiverd uit gist. Om 
twintig tot dertig milligram zuiver thiamine te krijgen, moesten enkele honderden 
kilo’s gist worden opgewerkt. Dat gebeurde in de hoge, bruin geglazuurde aarde-
werken extractievaten. Na dat eerste extractieproces, begon het eigenlijke zuive-
ringswerk:

Alleen Jansen beheerste die technieken. Dagenlang snelde hij, rijzig en slank, tussen de 
werkbanken door, van de ene opstelling met kolven en erlenmeyers naar de andere. Dan 
weer moest hij dagen wachten op de uitkomst van een ijking bij ratten waarmee hij de 
opbrengst kon beoordelen. Het hele proces duurde soms wel een maand of vier.153

Alleen al door de benodigde materialen en de tijdrovendheid was dergelijk onder-
zoek erg duur. Dat gold niet alleen voor het chemische onderzoek, waaronder Jan-
sens zoektocht naar de chemische structuur van thiamine viel. Het biologisch onder-
zoek met behulp van proefdieren was door de duur, de benodigde mankracht en de 
kosten voor dieren, voer en hulpmiddelen minstens zo intensief en kostbaar.

Met het materieel krediet van achtduizend gulden dat Jansen in 1930 ter beschikking 
stond, was hij in staat dierproeven op zijn laboratorium uit te voeren met een hon-
derdtal ratten. Die werden voornamelijk ingezet voor onderzoek naar het verband 
tussen bepaalde vitamines en specifieke ziektes: beriberi, rachitis, de oogziekte xeroft-
halmie en de huidziekte pellagra. Die werden in verband gebracht met respectievelijk 
vitamine B1, D, A en B2 (die laatste ten onrechte; pellagra ontstaat bij vitamine B3-de-
ficiëntie). De kosten gingen grotendeels op aan de benodigde hulpmiddelen, chemi-
caliën en voedingsstoffen. Jansen rekende voor dat, om een jaar later drie keer zoveel 
dierproeven te kunnen doen, een verhoging van zijn krediet met vierduizend gulden 
nodig was. Daarmee gingen curatoren niet akkoord; zij verhoogden Jansens krediet 
voor 1931 naar tienduizend gulden. Hij had het slechter kunnen treffen. Van Rijnberk 
en Heringa kregen jaarlijks zesduizend gulden, enkel Laqueur en de hoogleraar ge-
zondheidsleer Johannes Jacobus van Loghem ontvingen met rond twaalduizend gul-
den een hogere jaarlijkse bijdrage dan Jansen.154

Ook in deze situatie trad de daaropvolgende jaren, gezien de economische omstan-
digheden, geen noemenswaardige verbetering in. Jansen kon zijn proefdieronderzoe-
ken in de jaren dertig voortzetten, omdat de voortschrijdende techniek ervoor zorg-
de dat vitamines in redelijk zuivere vorm steeds goedkoper te verkrijgen waren. Maar 
zijn ambities aangaande het voedingsonderzoek reikten verder. De zeldzaamheid van 
deficiëntieziektes in de westerse wereld betekende volgens Jansen niet dat in Neder-
land en andere westerse landen een optimaal voedingspatroon bestond. Daarvoor 
vormden de slechte gebitten, zwakke gezondheid of andere ziektes een aanwijzing. In 
hoeverre die samenhingen met voedingsgewoontes of gebrek aan vitamines, proteïnes 
of mineralen was simpelweg nog niet bekend. Net zo min was het duidelijk wat de op-

152  Querido, De binnenkant van de geneeskunde, 20.
153  Ibidem, 19.
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oktober 1930, AUvAC, 165.



2.4  b.c.p. jansen en de grenzen van het academisch onderzoek  109

timale hoeveelheden van de verschillende vitamines waren of waaruit de langetermijn-
gevolgen bestonden van een tekort aan bepaalde vitamines.155

Voor dergelijk vraagstukken was onderzoek nodig dat zich over lange tijd uitstrek-
te en op grote schaal kon plaatshebben. Alleen zo kon hij bouwen aan kennis over die 
voedingscomponenten die de bevolking een zo gezond mogelijk dieet zouden waar-
borgen. In de loop der jaren liet Jansen in zijn laboratorium uiteenlopende specifieke 
onderzoeken verrichten, zoals de functie van zware metalen in de voeding, de bepaling 
van koper in voedingsmiddelen, de vaststelling welke vetten noodzakelijke voedings-
bestanddelen vormen, de vraag naar het benodigde jodiumgehalte in het lichaam, de 
rol van het calcium- en fosforgehalte bij de bestrijding van rachitis en de relatie tussen 
ergosterol en levertraan.156 Een langdurig en breed opgezet onderzoek naar de samen-
stelling van een zo gezond mogelijke voeding voor de mens was onder de bestaande 
omstandigheden in Jansens laboratorium echter absoluut onmogelijk. Alleen al het 
ruimtegebrek vormde een ernstige belemmering voor langer durende onderzoeken:

Herhaaldelijk gebeurt het, dat een bepaalde proefopstelling moet afgebroken worden, 
hoewel we zeker weten, dat diezelfde opstelling eenige dagen of weken later weer zal 
moeten worden opgebouwd, eenvoudig omdat er geen voldoende plaats is om het toestel 
te laten staan.157

‘De verhoudingen hier zijn andere dan in Indië’

Het bleek niet de enige beperking waarmee Jansen in Amsterdam werd geconfron-
teerd. In Nederlands-Indië had hij ervaren welke dienst zijn onderzoeken de volksge-
zondheid konden bewijzen. Hij had, wetenschappelijk onderbouwd, directe invloed 
uitgeoefend op het voedingspatroon van bijvoorbeeld gevangenen of mijnwerkers. 
Dat had een grote aantrekkingskracht op hem gekregen, zodat hij als hoogleraar fy-
siologische chemie zijn onderzoeken op het terrein van voeding en gezondheid het 
liefst in een praktische context had ingebed. Jansens conservator Westenbrink om-
schreef deze ambities aldus:

In den zuiver theoretische ingestelden physioloog of physiologischen chemicus leeft min 
of meer bewust wel het gevoel, dat tenslotte zijn werk van belang zal blijken te zijn voor 
de geneeskunde, doch veelal laat hem dit vrij onverschillig: ieder echter, die Jansen meer 
van nabij kent, weet, dat het voor hem een noodzakelijkheid is te weten, dat zijn werk zal 
strekken tot practisch nut. Steeds stelt hij zich, voor hij een onderzoek aanvangt, de vraag: 
‘Is er een redelijke kans, dat hier binnen afzienbaren tijd iets uitkomt, dat van belang is 
voor de gezondheid van mensch en dier?’158

Jansen bracht deze zienswijze in de praktijk door direct na zijn aanstelling in Amster-
dam in maart 1929 contact op te nemen met Louis Heijermans, de directeur van de 
plaatselijke Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (gg&gd). Hij bood 
hem zijn medewerking aan bij hygiënische vraagstukken, ter ondersteuning waarvan 
hij zich graag bereid verklaarde wetenschappelijk onderzoek te verrichten.159

155  Jansen aan Rockefeller Foundation, 28 mei 1937, AUvAC, 205.
156  Westenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van Prof. B.C.P. Jansen’, 474-477.
157  Jansen aan curatoren, 29 april 1937, AUvAC, 205.
158  Westenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van Prof. B.C.P. Jansen’, 472.
159  Otten aan curatoren, 29 maart 1929, AUvAC, 160.
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Met die bereidheidverklaring haalde hij zich evenwel onmiddellijk de ontstem-
ming op de hals van Constant Charles Delprat, lid van het Amsterdamse college 
van curatoren. Aanvankelijk begreep deze dat Heijermans Jansen had benaderd met 
een verzoek tot onderzoek voor de gg&gd. Daarvan ontging Delprat – zelf als arts 
werkzaam in Amsterdam – de noodzaak, daar Heijermans met de inrichting van de 
Amsterdamse Keuringsdienst van Waren toch over een eigen onderzoekslaborato-
rium beschikte. Daarbij had Delprat in zijn functie als universiteitsbestuurder het 
beleid dat een universiteitslaboratorium uitsluitend bedoeld was als practicumlokaal 
voor studenten en als onderzoeksinrichting voor het wetenschappelijk personeel. In 
die laatste functie hoorde het enkel in dienst te staan van de onderzoeken die ontspro-
ten waren aan de aspiraties van de hoogleraar-directeur: 

Onderzoekingen, welke in een Onderwijs-laboratorium geschieden, moeten haar grond 
hebben in vraagstukken, die bij de bestudeering van bepaalde onderwerpen zich door den 
hoogleraar zelven gesteld worden en moeten niet door derden, niet aan het onderwijs ver-
bonden personen, opgedragen worden.160

Dat beleid gold uiteraard niet alleen voor Jansen. Delprat refereerde aan een kwestie 
die niet lang tevoren rond Laqueur had gespeeld, ‘wiens laboratorium ook zoo licht 
de uitvoerder zou kunnen worden van opdrachten door fabrieken uit een commerci-
eel oogpunt gegeven’. Daarmee doelde hij op de gestaag uitdijende werkzaamheden 
op het farmaco-therapeutisch laboratorium ten behoeve van Organon, waarbij hij 
grote vraagtekens had gezet. Daar was de situatie ontstaan dat vaak niet duidelijk was 
wie werkzaamheden verrichte ten behoeve van de universiteit en wie van Organon, 
zo hadden curatoren geconstateerd. Dat Laqueur niet verzocht was een einde te ma-
ken aan dit voor curatoren wanordelijke personeelsbeleid, was uitsluitend te danken 
aan de waarde van zijn onderzoek op het gebied van insuline en andere hormonen, 
allicht naast de inkomsten die het werk voor Organon opleverden. Het stond wat 
Delprat betrof evenwel buiten kijf dat Laqueur de uitzondering op de regel moest 
blijven.161

Dat het initiatief voor samenwerking met de gg&gd van Jansen zelf was uitgegaan, 
maakte diens zaak er niet sterker op. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek 
ten behoeve van overheidsinstellingen of commerciële partijen behoorde misschien 
tot de gangbare praktijk in Nederlands-Indië, maar niet in Amsterdam. Een hoogle-
raar vraagt niet aan anderen wat hij moet onderzoeken, zo wilde Delprat nogmaals 
duidelijk hebben:

Deze moet in zijn vak van wetenschap de vraagpunten vinden aan welker beantwoording 
hij werken wil; heeft hij voor die beantwoording materiaal noodig, dat alleen of vooral, 
bijv. de ggd162 hem verschaffen kan, dan vrage hij het voor dat bepaalde doel noodige 
materiaal aan, maar hij krijge of vrage geen opdrachten. De verhoudingen hier zijn andere 
dan in Indië.163

160  Intern memorandum curator C.C. Delprat, 1 maart 1929, AUvAC, 160.
161  Intern memorandum Delprat, 1 maart 1929, AUvAC, 160; Knegtmans, ‘Onderwijs, wetenschap en par-
ticulier initiatief’, 92-93.
162  Eigenlijk: gg&gd; de in 1893 opgerichte Gemeentelijke Gezondheidsdienst van Amsterdam fuseerde in 
1923 met de in 1901 gestichte Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Samen gingen zij verder onder de naam 
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (gg&gd).
163  Intern memorandum Delprat, 31 maart 1929, AUvAC, 160.
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Daar had Jansen het mee te doen. Ofschoon het hem geenszins zal hebben gezind, 
toonde hij zich een gehoorzaam volger van het universitaire beleid. In 1933 schreef 
hij curatoren gedwee dat naar zijn mening ‘een Universiteitslaboratorium niet de 
aangewezen plaats is  voor […] onderzoekingen ten behoeve van handel of indu-
strie’.164 Al was het ook strategisch sterk om zijn verzoek op deze wijze in te leiden. 
Zo kon hij ‘[i]n dit bijzondere geval’ namelijk vragen om een uitzondering op die re-
gel. Jansen was benaderd door de Amsterdamse visverwerkende firma Smit & Zoon, 
die gewoon was zijn levertraan te laten ijken door Van Leersums nivv. Nu dat in-
stituut was gesloten, wendde het bedrijf zich tot Jansen. Die had daar wel oren naar, 
aangezien het werk weinig extra uitgaven zou vergen en zijn laboratorium een kleine 
driehonderd tot vijfhonderd gulden per jaar zou opleveren. Een week later ontving 
Jansen van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie, de be-
roepsorganisatie van de apothekers, een soortgelijk verzoek, dat hij eveneens de cu-
ratoren voorlegde.165 

Het is niet bekend of Delprat en zijn collega’s Jansens wens honoreerden, maar 
onwaarschijnlijk is het niet. Aan de ene kant was met het wegvallen van het nivv 
geen particulier laboratorium in Nederland meer in staat vitamineijkingen te ver-
richten. Jansen had met zijn vitamineonderzoeken in Nederland en daarbuiten naam 
gemaakt; zijn laboratorium was de aangewezen plaats voor dergelijke controles. Het 
hygiënisch laboratorium van Wolff in Utrecht was daartoe eveneens in staat. Het 
college van curatoren moest er wel erg zwaarwegende principes tegen onderzoek in 
opdracht op nahouden, zo meende ook Jansen zelf, om een Amsterdams bedrijf de 
in de hoofdstad aanwezig expertise te onthouden en het naar Utrecht door te ver-
wijzen.

Aan de andere kant waren colleges van curatoren doorgaans vatbaar voor het argu-
ment van extra inkomsten, zeker zolang zij zelf niet in staat waren al hun financiële 
beloftes na te komen en zolang het onderzoek in opdracht de universitaire laboratori-
umtaken niet in de weg ging zitten. De curatoren van de Universiteit van Amsterdam 
vormden daarin geen uitzondering, daarvan waren Laqueurs gedoogde inspanningen 
voor Organon wel getuige. Maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van Jansens verzoek te 
mogen ingaan op een opdracht van de Amerikaanse Farmacopee-Commissie toonden 
zij zich drie jaar later – de in 1934 overleden Delprat maakte toen overigens geen deel 
meer uit van het college – niet overdreven onbuigzaam. De commissie had Jansen ge-
vraagd tegen betaling van drie dollar per pond 250 pond te leveren van het standaard 
vitamine B1-preparaat, zoals Jansen dat in Nederlands-Indië had ontwikkeld. Aan de 
order zou het laboratorium voor fysiologische chemie duizend gulden kunnen over-
houden. Curatoren maakten in hun – positieve – reactie zelfs duidelijk begrip te heb-
ben voor Jansens niet altijd gemakkelijke situatie:

Wij merken op, dat op deze wijze een zeer welkome vermeerdering bereikt wordt van het 
voor hulpmiddelen toegekende bedrag, dat, in verband met het feit, dat de onderzoekin-
gen van genoemden hoogleraar in het algemeen slechts waarde hebben, wanneer zij zich 
over groote getallen proefdieren uitstrekken, geenszins hoog is te achten.166

164  Jansen aan curatoren, 24 juni 1933, AUvAC, 178.
165  Jansen aan curatoren, 30 juni 1933, AUvAC, 178.
166  Curatoren aan Jansen, 31 oktober 1936, AUvAC, 195.
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‘Een eenvoudig universiteitslaboratorium’

Dergelijke opdrachten vormden voor Jansen, evenals de concessies die hem van zijde van 
de curatoren ten deel vielen, uitzonderingen in het dagelijkse laboratoriumleven. Dat bleef 
voor het overige een kwestie van ‘roeien met de riemen die ons ter beschikking gesteld 
zijn’ – in financieel opzicht, maar zeker ook qua beschikbare medewerkers en ruimte. 

Onder die omstandigheden slaagde Jansen er niettemin in zijn positie in de inter-
nationale wetenschappelijke wereld hoog te houden, vooral nadat hij erin slaagde 
op eenvoudige wijze het vitamine B1-gehalte in stoffen chemisch te bepalen: de thio-
chroommethode. Die was gebaseerd op de oxydatie van de vitamine tot thiochroom, 
dat sterk blauw fluorescentielicht uitstraalde bij bestraling met ultraviolet licht. Op 
het laboratorium was een methode ontwikkeld de intensiteit van dit fluorescentie-
licht met behulp van een lichtelektrische cel te meten. Gezien het gewoonlijke ge-
halte van hooguit in enkele microgrammen van deze vitamine in stoffen, was dit geen 
sinecure. De thiochroommethode ontwikkelde zich, daar vitamine B1 voorheen uit-
sluitend langs biologische weg kon worden gekwantificeerd, tot de wetenschappelij-
ke standaardmethode. Jansen zelf leverde het opnieuw internationale bekendheid op. 
Dankzij dezelfde methode slaagde het laboratorium er overigens tevens in het groen 
fluorescerende riboflavine (vitamine B2) chemisch te bepalen.167

Dergelijke successen maakten de knellende beperkingen van het laboratorium des 
te moeilijker te verteren. Jansens aanhoudende frustratie daarover schreef hij eruit 
in de hierboven reeds aangehaalde brandbrief van april 1937. Hij hield de curato-
ren daarin expliciet aan de belofte die hem al bij zijn aantreden was gedaan. Immers, 
‘[a]fdoende verbetering in al deze bezwaren kan slechts verkregen worden door den 
bouw van een nieuw laboratorium’.168 

Met de verwijzing naar zijn collega’s in Utrecht en Leiden trachtte hij de curato-
ren ervan te overtuigen dat zijn eis niet buitensporig was. In Leiden beschikte de che-
misch fysioloog H.G. Bungeberg de Jong immers over een ‘uitstekend geoutilleerd 
laboratorium’, terwijl zijn Utrechtse collega W.F. Ringer een jaar tevoren eveneens 
een ruim en doelmatig laboratorium tot zijn beschikking had gekregen.169 Gezien 
de internationaal vermaarde reputatie die Jansen en zijn laboratorium in zijn nog 
maar acht jaar durende hoogleraarschap had opgebouwd, zou een dergelijke inrich-
ting hem niet hebben misstaan. Wellicht realiseerden de Amsterdamse curatoren zich 
dat ook; ze lieten Jansen in ieder geval opnieuw plannen uitwerken voor een nieuw 
laboratorium – dat echter nooit zou worden gebouwd.170 

Zo bleef het geachte Amsterdamse laboratorium voor fysiologische chemie stevig 
geklemd tussen een welwillende, maar onmachtige universiteit en een verbod op struc-
turele samenwerking met de kapitaalkrachtige industrie. Dat laatste drukte niet alleen 
op de plicht die Jansen voelde zich maatschappelijk dienstbaar te maken, maar uiter-
aard vooral op de kans op eigen houtje verbetering in zijn materiële situatie te brengen. 
Het onderzoek waarop hij zich toegelegde, had daar evident onder te lijden. Het uit-

167  H.G.K. Westenbrink, ‘B.C.P. Jansen als mens en geleerde’, Voeding 15 (1954) 418- 423, aldaar 422; Wes-
tenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van Prof. B.C.P. Jansen’, 477; W. Radsma, ‘Het aandeel van Ned-
erland in de vooruitgang der geneeskundige wetenschap van 1900 tot 1950. Physiologische chemie’, Neder-
landsch Tijdschrift voor Geneeskunde 95, iii (1951) 2030-2040, aldaar 2033.
168  Jansen aan curatoren, 29 april 1937, AUvAC, 195.
169  Ibidem.
170  Jansen, ‘Afscheidscollege’, 482.
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voeren van vitamine- en ander voedingsonderzoek werd zonder steun van voedings-
middelenbedrijven of de farmaceutische industrie immers een steeds problematischer 
opgave. Met de introductie van commerciële vitaminepreparaten en met vitamines 
verrijkte voedingsmiddelen gingen ook andere belangen een rol spelen dan enkel die 
van de volksgezondheid. Met de verwachting dat vitamines nog veel meer vermochten 
dan al bekend was, hoopten bedrijven op de geneeskundige doorbraak die zou leiden 
tot grote commerciële successen. Maar niet alleen het experimentele onderzoek raakte 
onder invloed van het bedrijfsleven; dat gold ook voor de wetenschappelijke contro-
les en ijkingen, aangezien ook standaardiseringswijzen commercieel konden worden 
ingezet. Jansens conservator Westenbrink hekelde deze ontwikkeling een jaar later in 
een aan Jansen en hun laboratorium gewijd artikel:

thans [zijn] verschillende takken van industrie zoozeer geïnteresseerd bij den vooruitgang 
van de biochemie in bepaalde richtingen, dat de groote industrieele research-laboratoria 
en de universiteitslaboratoria met subsidies van de industrie, dank zij de groote sommen 
geld, waarover zij voor medewerkers en instrumentarium kunnen beschikken, veelal de 
leiding genomen hebben.171

Als er al sprake was van jalousie de métier jegens hun collega’s in Leiden en Utrecht, 
richtte die zich niet in eerste plaats op de nieuwe en ruime laboratoria voor fysio-
logische chemie aldaar. Eerder keken de Amsterdammers met een sluiks, afgunstig 
oog naar de voor hen onbereikbare mogelijkheden die laboratoria bezaten dankzij 
samenwerking met de industrie. Het is niet moeilijk in Westenbrinks tekst een ver-
wijzing naar het farmaco-therapeutisch laboratorium van Laqueur en het hygiënisch 
laboratorium van Wolff te ontwaren. Daar profiteerde het vitamine- en hormoon-
onderzoek tenslotte in uitzonderlijke mate van de contacten met Organon. De steun 
uit Oss was op verschillende wijzen van essentiële waarde voor het onderzoek op de 
aan Organon verbonden laboratoria, onder veel meer door de continue aanvoer van 
grondstoffen voor de productie van vitamines en hormonen. Die was voor zover het 
om dierlijke stoffen ging dankzij Zwanenbergs slachterijen kostenloos en duurzaam 
gewaarborgd.172 Alleen al om die reden had Wolffs laboratorium in het vitamineon-
derzoek een bijkans onoverbrugbare voorsprong op dat van Jansen. Vitamines ko-
men immers, aldus Westenbrink:

in zoo uitzonderlijk kleine concentraties voor in de natuurproducten, dat men voor de 
afzondering in zuiveren vorm van enkele honderden milligrammen dikwijls van veel meer 
dan hetzelfde aantal kilogrammen van het natuurproduct moet uitgaan. De kapitalen, 
noodig om dergelijke zuiveringsprocedures in korten tijd uit te werken, worden over het 
algemeen slechts opgebracht door hen, die daarin directe of toekomstige winstmogelijkhe-
den zien, en dan natuurlijk in het bijzonder door hen, die door toevallige omstandigheden, 
bijv. hieruit bestaande, dat het uitgangsproduct voor de bereiding van een vitamine of een 
hormoon een afvalproduct van een reeds gevestigde industrie is, reeds van begin af een 
voorsprong op mogelijke concurrenten hebben. De leider van een eenvoudig universiteit-
slaboratorium, die niet in verbinding staat met de één of andere industrie, stuit bij derge-
lijke onderzoekingen op bijna onoverkomelijke financieele moeilijkheden.173

171  Westenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van Prof. B.C.P. Jansen’, 472.
172  De aanvraag van grondstoffen, maar ook van ratten en rattenvoedsel keert zeer regelmatig terug in de cor-
respondentie tussen Wolff en Organon.
173  Ibidem.
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Onvergelijkbaar meer mogelijkheden

Uit het vorige hoofdstuk bleek al dat zijn baan bij Organon Wolff een zeer sterke po-
sitie opleverde. Hij kreeg voor zijn advies- en controlewerk een vast krediet van Or-
ganon – later als onkostenvergoeding afgeschreven – van zeker een paar duizend gul-
den per jaar. Hij kon daarnaast eenvoudig en kosteloos aan materieel en grondstoffen 
komen. Dat ging verder dan de organen die Organon ter beschikking stelde; het be-
drijf regelde ook de levering van andere grondstoffen die Wolff nodig had, of het nu 
ging om levertraan, palmolie, wortelen (ten behoeve van vitamine A), melkwei (vita-
mine B2), rozenbottels, aardappelen (vitamine C), mosselen, gist (vitamine D), tarwe-
kiemolie, sojaolie (vitamine E), alfalfameel of vismeel (vitamine K).174

Een wezenlijk voordeel was daarnaast gelegen in de bijdragen die Organon leverde 
aan de personeelskosten. Die moesten Wolff helpen het werk voor Organon te behap-
pen. Wolff was belast met de controles van Organons preparaten; hij ijkte niet alleen alle 
vitaminepreparaten, maar controleerde ook alle andere producten op steriliteit voor-
dat ze in de handel kwamen. Dat was geen sinecure. In 1930, een jaar na zijn aantreden 
in Utrecht, liet hij al meer dan tweehonderd van dergelijke controles op zijn laborato-
rium uitvoeren. Dat cijfer liep vervolgens, met de stijgende productie van Organon, 
snel op. In 1933 moesten 4500 partijen van vooral insuline worden gecontroleerd, in 
1934 zesduizend en in 1935 bijna tienduizend. De jaren daarna zou dat nog iets meer 
worden. Voor de ijking van vitaminepreparaten moest Wolff in 1930 al bijna negen-
honderd rattenproeven uitvoeren. Ook dat aantal liep in de daaropvolgende jaren op.175 

Wolff had in 1930 zeven medewerkers op zijn laboratorium: naast de conservator 
Henry Willem Julius waren dat zijn beide assistenten A. Emmerie en Marie van Ee-
kelen, benevens een analiste, een instrumentmaker, een amanuensis en een leerjon-
gen.176 In 1938 beschikte hij naast zijn conservator en assistenten over 21 medewer-
kers, die alle door Organon werden betaald. Elf van hen konden worden ingezet bij 
de controles, de overige tien waren jongelingen die hielpen met schoonmaakwerk-
zaamheden en met het verzorgen van de proefdierkolonie. Toen Van Eekelen het la-
boratorium per 1938 verliet, stelde Wolff zijn opvolger Ch. Engel voor een assisten-
tensalaris van tweeduizend gulden per jaar aan, op kosten van Organon.177

Wat kon Jansen daar tegenover zetten? Hij had in 1930 met min of meer zeven man 
even veel medewerkers als zijn collega in Utrecht.178 In 1938, toen Wolff dus bijna 
25 mensen op zijn laboratorium aan het werk kon zetten, was de staf op het fysiolo-
gisch-chemische laboratorium enigszins uitgebreid. Jansen had toen de beschikking 
over zijn conservator Westenbrink, een assistent, vier chemische analisten, een met 
Van Rijnberk gedeelde instrumentmaker, een aantal leerjongens en twee student-as-
sistenten. Sinds jaren trachtte Jansen bij de curatoren middelen los te krijgen voor een 
extra assistent en een derde student-assistent.179

Niet alleen dankzij de personele ondersteuning beschikte Wolff over onvergelijk-
baar meer onderzoeksmogelijkheden dan Jansen. Hierboven is al opgemerkt dat Jan-

174  Verslag besprekingen Organon en Wolff, 22 oktober 1936, boo, ha 31-3.
175  Wolff aan Organon, 27 januari 1931, 29 januari 1934, 16 januari 1935, 8 januari 1936, boo, ha 26-5, ha 
29-1, ha 29-3 en ha 30-4.
176  Wolff aan curatoren, 28 september 1929, acuu, 610.
177  Wolff aan Organon, 15 december 1937 en 28 januari 1938, boo, ha 32-3 en ha 32-4.
178  Stukken betreffende inrichting laboratorium Jansen, AUvAC, 160.
179  Jansen aan curatoren, 29 april 1937, AUvAC, 195; Querido, De binnenkant van de geneeskunde, 19.
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sens laboratoriumkrediet in 1930 juist voldoende was om voedingsproeven te doen 
met honderd ratten. Wolff gebruikte voor zijn vitamineijkingen – die bestonden uit 
dezelfde soort proeven – al negenhonderd ratten. Zijn laboratoriumkrediet was met 
tienduizend gulden daarbij even hoog als dat van Jansen een jaar later. Wolff hoefde 
daarvan dus echter niet te betalen voor de grondstoffen, ratten, voer en uitvoering 
van het onderzoek, zo lang dit ook relevantie bezat voor Organon. Jansens labora-
torium mocht internationaal meer in aanzien staan dan dat van Wolff, hij had onge-
twijfeld getekend voor de omstandigheden en vrijheden van zijn collega in Utrecht.180

Het nivv heropgericht

Dat bleek ook wel toen Jansen in de zomer van 1938 poogde een soortgelijke situatie 
voor zichzelf te creëren. Hij vroeg het Amsterdamse gemeentebestuur toestemming 
het Nederlands Instituut voor Volksvoeding, vijf jaar nadat het zijn deuren had ge-
sloten, opnieuw te mogen oprichten. Die goedkeuring kreeg hij. Daarop bracht Jan-
sen het nivv, een paar maanden nadat Van Leersum in februari 1938 was overleden, 
onder in zijn eigen laboratorium voor fysiologische chemie. Hij benoemde zichzelf 
tot directeur.

Dat was niet in alle opzichten een logische stap. Jansen zelf had in 1933 nog deel uit-
gemaakt van de commissie die zich moest uitspreken over de toekomst van het nivv. 
Haar voornaamste taak was erin gelegen uit te zoeken of met het overgebleven kapi-
taal van het instituut een bijzondere leerstoel aan een universiteit te bekostigen viel. 
Daarin negatief adviserend, leek de commissie ook het enig overgebleven alternatief 
voor behoud van het nivv onhaalbaar: onderbrenging van het instituut, in afgeslank-
te vorm, in een bestaand universitair laboratorium. Ten eerste had het nivv juist ge-
noegzaam bewezen niet in staat te zijn zijn eigen broek op te houden – althans niet on-
der de crisisomstandigheden, die ook in 1938 nog niet waren uitgewerkt. Ten tweede

ware voor een laboratorium van den aard als hier bedoeld, bezwaarlijk gastvrijheid te 
verwachten in een universiteitslaboratorium, dat, met zijn betrekkelijk gesproken beperk-
te middelen, uitsluitend op het wetenschappelijk onderzoek en het academisch onderwijs 
is ingesteld.181

Niet alleen de strikte taakomschrijving van universitaire laboratoria, maar ook het 
nijpende gebrek aan ruimte maakten in Jansens geval de opname van een bijkomend 
instituut in zijn laboratoriumgebouw niet bepaald voor de hand liggend. Nu was in 
1933 besloten het instrumentarium en de bibliotheek van het nivv van de hand te 
doen – hetzij in bruikleen te geven, hetzij te verkopen – maar dat liet onverlet dat het 
instituut voor Jansen een extra belasting zou betekenen, zowel wat betreft ruimte als 
werkdruk. Daarover had hij immers zelf onophoudelijk geklaagd tegenover curato-
ren. De brief die hij minder dan een jaar geleden had gestuurd en waarin hij het col-
lege van curatoren maande haast te maken met de bouw van een nieuw laboratorium, 
was daarvan het hoogtepunt.

De curatoren reageerden dan ook verbaasd toen Jansen in de zomer van 1938 voort-
varend trachtte de werkzaamheden van het nivv te hervatten en hen verzocht een as-

180  Wolff aan curatoren, 22 januari 1931, acuu, 610.
181  ‘Verslag der commissie, ingesteld door het dagelijks bestuur in zijn vergadering op 24 januari 1933’, 29 
april 1933, anivv.
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sistent en een bediende op kosten van het instituut te mogen aanstellen. Jansens argu-
mentatie, die hij in een gesprek met de secretaris van curatoren P. Otten uiteenzette, 
overtuigden hen er echter van dat Jansens nieuwe ambities en zijn herhaalde klachten 
geenszins met elkaar in tegenspraak waren: ‘Met den hoogleraar zien wij in een sa-
menwerking van dit laboratorium met het Instituut voor Volksvoeding een belang-
rijk voordeel.’182 Dit, ofschoon Jansen in zijn verklaring aan Otten maar nauwelijks 
specificeerde waaruit dat voordeel zou kunnen bestaan.183

Toch bleek wel waarom zowel de Universiteit van Amsterdam als Jansen zelf niet 
slechter hoefden te worden van de huisvesting van het nivv in het laboratorium 
voor fysiologische chemie. Jansen kreeg beschikking over het instituutskapitaal, kon 
daarvan personeel en materieel aanschaffen, terwijl de werkdruk niet noemenswaar-
dig zou stijgen. De taakstelling van het nivv lag immers op één lijn met Jansens ei-
gen aspiraties: de kennis vergroten van gezonde voeding voor de mens. Daartoe wa-
ren zijn financiële mogelijkheden nu in elk geval vergroot en dat kon uiteraard ook 
op goedkeuring rekenen van de curatoren. Zo had Jansen nu eindelijk de extra as-
sistent waarom hij zo lang had gevraagd. Ook waren allicht plaatsen te vinden voor 
meer afgestudeerden die dankzij het nivv de mogelijkheid kregen een proefschrift 
te schrijven.184

Van niet minder belang was de vrijheid die het nivv Jansen verschafte. Curatoren 
konden hem als hoogleraar terugfluiten, maar niet als directeur van het onafhanke-
lijke voedingsinstituut. In die hoedanigheid stond het hem vrij samenwerking te zoe-
ken met overheidsinstellingen, bedrijven of andere partners. Op die wijze had hij 
betere mogelijkheden het onderzoek uit te voeren dat hij zich ten doel had gesteld. 
Tevens stelde het particuliere instituut hem in staat waar mogelijk extra inkomsten 
te genereren. Daarbij kon hij door de combinatie van hoogleraarschap en directeur-
schap binnenkomen bij uiteenlopende organisaties en bedrijven die zich met voeding 
bezighielden. Zo vergrootte Jansen ook zijn persoonlijke invloed op de aandacht die 
in Nederland in diverse vorm aan voeding werd besteed. 

Die spilpositie ambieerde hij. Industrieel voedingsonderzoek had op hem dezelfde 
aantrekkingskracht als bijvoorbeeld op Wolff. Naast de voordelen die zijn betrok-
kenheid hemzelf, zijn studenten en zijn laboratorium bood, stelde zij hem in staat in-
vloed uit te oefenen op de meest concrete praktijk van zijn onderzoeken: de produc-
tie van geneesmiddelen of van gezonde, vitaminerijke voeding. Dankzij zijn reputatie 
als voedingswetenschapper en de mogelijkheden die het nivv hem bood, verstevig-
de Jansen eind jaren dertig zijn rol als een van de belangrijkste onderzoekers en ad-
viseurs op voedingsgebied in Nederland. Het nivv raakte in die jaren betrokken bij 
verschillende industriële onderzoeken. Jansen maakte daarnaast steevast deel uit van 
het groeiende aantal maatschappelijke en overheidsinitiatieven dat vanaf eind jaren 
dertig in Nederland werd opgericht op het gebied van voedselvoorziening, voedsel-
voorlichting en voedingsonderzoek.185 Deze ontwikkeling vormt het onderwerp van 
het derde blok.

182  Curatoren aan Jansen, 3 september 1938, AUvAC, 206.
183  Intern memorandum Otten, 22 augustus 1938, AUvAC, 206.
184  M.J.L. Dols, ‘Enkele beschouwingen bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het nivv’, Voeding 40 
(1979) 218-221, aldaar 219.
185  Westenbrink, ‘B.C.P. Jansen als mens en geleerde’, 423.




