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3 ‘Een zooveel beter inzicht’ 
Voedingsbeleid in een tijd van crisis en oorlog

3.1  Voedselvoorlichting en voedselvoorziening

Wetenschappelijke voedselvoorlichting

Evert van Leersum had met het nivv al rond 1920 de ambitie gehad de nieuwe voe-
dingsleer onder de bevolking te verspreiden. Gebrek aan mankracht en middelen be-
letten hem deze pijler van zijn instituut serieus van de grond te krijgen. Het belang 
van voedselvoorlichting nam in de jaren daarna alleen maar toe, zo legde Jansen in 
1940 uit in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Met de ontdekking van 
elke nieuwe voedingsstof die van invloed was op de gezondheid, werd ‘de optimis-
tische meening, dat een mensch bij instinct wel de beste voeding zal kiezen’1 volgens 
Jansen steeds meer misplaatst. Van mensen kon niet worden verwacht dat zij uit zich-
zelf een optimaal dieet samenstelden en hun voedingswaar zo voedzaam mogelijk 
bereidden. Jansen wees zijn lezerspubliek erop, ‘dat het voor een goede gezondheid 
noodig zal zijn […] bij de keus […] van de bestanddeelen der voeding van weten-
schappelijke voorlichting gebruik te maken’.2

De eerste op bredere schaal georganiseerde voedselvoorlichting was in Nederland 
een gevolg geweest van de crisis in de jaren dertig. Zij werd onderdeel van het werk 
van de in 1934 opgerichte Commissie inzake Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 
en de een jaar later in het leven geroepen Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten 
Plattelande. Beide waren een initiatief van leraressen van huishoudscholen. Na de 
verlaging van de werkloosheidsuitkeringen in 1934 en het daaropvolgende Jordaan-
oproer in Amsterdam, overreedden zij de minister van Sociale Zaken geld beschik-
baar te stellen voor de voorlichting van nooddruftige bevolkingsgroepen. De cursus-
sen in en bijeenkomsten over huishouden, besteding en koken die beide stichtingen 
organiseerden, richtten zich respectievelijk op de minder draagkrachtigen in de ste-
den en op kleine boeren, tuinders en landarbeiders.3 

De Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande slaagde er gedurende de 
eerste drie jaar niet in meer dan 76.000 mensen te bereiken. Om het bereik te vergro-
ten committeerden beide stichtingen zich in 1938 onder anderen samen met Jansens 
nivv, Cornelis van den Berg, directeur-generaal van de Volksgezondheid, en N.M.J. 
Josephus Jitta, de voorzitter van de Gezondheidsraad aan de nieuwe Stichting voor 

1  B.C.P. Jansen, ‘Voeding in oorlogstijd’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 84, i (1940) 5-8, al-
daar 5.
2  Ibidem.
3  Den Hartog, ‘De voeding in de praktijk’, 452; R. Oldenziel en C.J.M. van Dorst, ‘De crisis: kapitaal- ver-
sus arbeidsintensieve techniek, 1929-1940’, in: J.W. Schot e.a. eds., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw 
iv: Huishouden, medische techniek (Zutphen 2001) 62-81, aldaar 63-64.
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Wetenschappelijke Voorlichting op Voedinggebied. Prioriteit was het verspreiden 
van ‘nieuwe gegevens op voedingsgebied’ onder tuinders en anderen die zich met 
de voedingspraktijk bezighielden, ‘met de bedoeling den weg te wijzen naar een zoo 
gunstig mogelijke voedingstoestand van de Nederlandsche bevolking’ – zoals het in 
de oprichtingsakte heette.4 

Naast deze belanghebbenden hadden De Algemeene Nederlandsche Zuivelbond, 
de Bond van Kaasproducenten, de Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne 
en het Centrale Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland zich in de Stichting 
verenigd. Uit wat volgens de Stichting in het bijzonder met die in de oprichtingsakte 
genoemde ‘nieuwe gegevens’ werd bedoeld, bleek het belang dat zij aan de Stichting 
hechtten. Dat waren namelijk in het bijzonder ‘de voedingswaarde voor den mens van 
producten van den Nederlandschen Land- en Tuinbouw’.5 

Voedselvoorlichting was in tijden van economische crisis meer een zaak geworden 
van volksgezondheid dan van traditionele terreinen als hygiëne en het waarschuwen 
voor bedrog. In tijden van armoede kwam het er van overheids- en wetenschappe-
lijke zijde op aan de bevolking duidelijk te maken hoe ze haar voeding zo gezond 
mogelijk kon bereiden. Van de zijde van de land- en tuinbouwsector ging het erom 
de verminderde vraag te compenseren, die het gevolg was van de terugvallende ex-
port en de binnenlandse koopkrachtdaling. De telers van groente en fruit en de 
melk- en kaasproducenten ging het erom de bevolking duidelijk te maken dat hun 
producten gezond waren. Verse groenten werden onder grote lagen van de bevol-
king in die tijd nog nauwelijks gegeten; hun belangrijkste maaltijd bleef de hutspot.6

Met de ontdekking van vitamines kreeg de sector het gereedschap in handen waar-
mee het belang van zijn producten voor de volksgezondheid kon worden benadrukt. 
‘Het spreekt vanzelf,’ had het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in zijn 
jaarverslag over 1931 tevreden geconcludeerd, ‘dat deze propaganda uit onverwach-
te bron ons slechts welkom kan zijn.’7 De verenigde tuinbouwveilingen voerden dat 
jaar voor het eerst het begrip vitamines in een reclamecampagne voor komkommers. 
In de jaren daarna – en vooral in de tweede helft van de jaren dertig – doken verwij-
zingen naar vitamines en gezondheid steeds vaker op in reclame voor groenten, maar 
bijvoorbeeld ook voor bewerkte voedingsproducten en voor pap.8 Het werk van de 
Stichting en de publicaties in Voeding waren eveneens een middel om het idee te ver-
breiden dat de volksgezondheid geholpen was met het eten van vitaminerijke voe-
dingsmiddelen.

Desondanks werd aanvankelijk het leeuwendeel van de begroting gedragen door 
de rijksoverheid. Het was de ook anderszins op het gebied van voedingsvraagstuk-
ken zeer actieve regeringscommissaris voor de Akkerbouw en Veehouderij Stepha-
nus Louwe Louwes, die 50.000 gulden vrijmaakte voor de Stichting. Dit geld was af-
komstig uit het propagandafonds van het College van Regeringscommissarissen, het 

4  A.P. den Hartog, ‘Nutrition education in times of food shortages and hunger: War and occupation , the 
Netherlands 1939-1945’, nog niet gepubliceerde paper n.a.v. symposium over Voeding en Oorlog, Parijs 8-11 
september 2009; Oprichtingsakte Stichting voor Wetenschappelijke Voorlichting op Voedingsgebied, 06-01-
1939. anivv.
5  Oprichtingsakte Stichting voor Wetenschappelijke Voorlichting op Voedingsgebied, 06-01-1939, anivv.
6  Den Hartog, ‘Constante en veranderende elementen van de Nederlandse eetcultuur’, 110, 113.
7  Ibidem, 113.
8  A.P. den Hartog, ‘The Role of Nutrition in Food Advertisement: the Case of the Netherlands’, in: A.P. den 
Hartog ed., Food Technology, Science and Marketing: European Diet in the Twentieth Century (East Lothian 
1995) 268-280, aldaar 271.
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overlegorgaan van de met de uitvoering van de landbouwcrisiswetgeving belaste re-
geringscommissarissen. De vertegenwoordigers van de land- en tuinbouwsectoren 
voegden 4000 gulden aan het startkapitaal toe.9

Het tijdschrift, oorspronkelijk gedacht als een van de pijlers van de Stichting, 
bouwde in de jaren na zijn oprichting een gedegen reputatie op als serieus te ne-
men periodiek op het gebied van wetenschappelijke voedingsleer. In de oorlogs - 
jaren schommelde het aantal abonnees rond 2300. De redactie werd aanvankelijk ge-
vormd door één man, de Amsterdamse privaatdocent Eduard Gerrit van ’t Hoog. 
Hij werd terzijde gestaan door een redactiecommissie bestaande uit Jansen, Gor-
ter, Van Eekelen en de bijzonder hoogleraar voor tropische hygiëne W.A.P. Schüf-
fner. Het blad, dat zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid aldus goed bewaakte, 
trachtte voornamelijk wetenschappers, (kook)leraren, artsen en andere multiplica-
toren aan te spreken.10

Voedingsenquêtes in Nederland

Behoefte aan zowel de doelstellingen van de Stichting voor Wetenschappelijke Voor-
lichting op Voedinggebied als van beide instellingen voor huishoudelijke voorlich-
ting bestond gedurende de tweede helft van de jaren dertig ontegenzeglijk. Op het 
dieptepunt van de crisis, begin 1936, bedroeg de werkloosheid ongeveer 20 procent 
van de beroepsbevolking. Dat kwam neer op 630.000 mensen. Hun situatie was vaak 
schrijnend, daar de werkloosheid vaak ook langdurig van aard was – niet zelden ja-
renlang. Op het platteland waren de omstandigheden nog slechter, al was de boeren-
bevolking in 1936 al over het dieptepunt heen. Die had ze begin jaren dertig gekend, 
nadat de export was gekelderd en de Nederlandse handelspositie door het vasthouden 
aan de gouden standaard van de gulden en de confrontatie met opgeworpen invoer-

9   P.N. Boekel, ‘De Stichting tot Wetenschappelijke Voorlichting op Voedingsgebied een kwart eeuw oud’, 
Voeding 26 (1965) 290-299, aldaar 290-291.
10  Ibidem, 292.

Afb. 12 Professor B.C.P. Jansen, ca. 1936.
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belemmeringen buitengewoon verslechterde ten opzichte van zijn handelspartners.11

Agrarische protestbewegingen en de angst bij de politiek voor radicalisering onder 
de boerenbevolking leidden tot steunmaatregelen. Aanvankelijk werden die beperkt 
tot de sectoren graan, varkens en melkvee, maar de Landbouw-Crisiswet van 1933 
regelde bijstand voor de gehele agrarische sector. Deze gaf de overheid een ongeken-
de controle over de landbouw. Ze kreeg invloed op de productie, op de in- en uitvoer, 
op prijzen, verwerking en voorraden. Ze kon minimumprijzen garanderen, directe 
steun toekennen en crisisheffingen opleggen. In de praktijk bleek ze vooral prijzen 
kunstmatig hoog te houden, waarmee boeren een bestaansminimum werd verzekerd. 
Tegelijk werd de productie veelal beperkt, om overschotten te voorkomen, en werd 
de invoer belemmerd. De kosten kwamen voor een groot deel voor rekening van de 
consument. Van de 200 miljoen gulden steun die de landbouw jaarlijks kreeg, werd 
75 procent gehaald uit heffingen op voedsel. Daarbij leidden de crisismaatregelen niet 
tot het verdwijnen van de erbarmelijke situatie op het platteland, waar de inkomens 
laag bleven en de ontevredenheid groot.12

Dat de nood in de tweede helft van de jaren dertig nog steeds hoog was, bewees 
een onderzoek naar de voeding, gezondheid en financiële toestand onder werklozen. 
Bij een kwart van de werkloze gezinnen was de voedingssituatie zorgelijk. Nood-
gedwongen bezuinigden zij sterk op voeding. De gezondheid van de zevenhonderd 
werkloze gezinnen die waren geënquêteerd, was tegelijkertijd niet onrustbarend. 
Dankzij ter beschikking gestelde levensmiddelen waren zij ‘redelijk’ voorzien. Van 
ondervoeding was volgens het onderzoek geen sprake, al werd die conclusie door 
soortgelijke, gemeentelijke onderzoekingen betwist.13

Het onderzoek ‘Voeding, gezondheid en financieele toestand van 700 werkloozen 
gezinnen’ was een van de eerste in zijn soort. Het trachtte op bredere schaal de ge-
zondheids- en voedingssituatie van ‘normale’ gezinnen in kaart te brengen. Medisch-
sociologisch onderzoek richtte zich doorgaans op de omstandigheden in gevange-
nissen, kazernes, weeshuizen of bij zware arbeid. Dergelijk onderzoek had Jansen 
bijvoorbeeld in Nederlands-Indië herhaaldelijk uitgevoerd. In Nederland was het 
onderzoek waarop C. Banning in 1930 bij Wolff in Utrecht promoveerde, toonaan-
gevend geweest voor het bestuderen van de alledaagse voedingssituatie van ‘vrije’ 
mensen. De huisarts Banning had in de jaren 1929 en 1930 onder dertig Zaandamse 
gezinnen 120 personen aan een voedingsenquête onderworpen, juist vanuit de ge-
dachte dat kennis over voeding van gezonde mensen tot de gangbare bagage hoorde 
van de medische wetenschap.14 Dit type onderzoek vond in de daaropvolgende jaren 
volop navolging. Zo promoveerde S.A. ten Bokkel Huinink in 1936 in Leiden op een 
onderzoek naar de voeding van gezonde en zieke werklozen in Rotterdam.15

Het initiatief voor het grote werklozenonderzoek van 1936 was aanvankelijk geko-
men vanuit de Volkenbond. Tijdens de algemene vergadering van 1935 kwam daarin, 

11  Remieg Aerts e.a., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijme-
gen en Amsterdam 20044 (1999)) 214.
12  Klemann, Nederland 1938-1948, 195-196.
13  R.B.M. Rigter, Met raad en daad. De geschiedenis van de Gezondheidsraad, 1902-1985 (proefschrift; Rot-
terdam 1992) 103.
14  R.N.M. Eijkel, ‘Wijze waarop het onderzoek naar de voeding in gezinnen en gestichten kan worden uit-
gevoerd’, Voeding 11 (1950) 56-67, aldaar 56; Van Binsbergen en De Knecht-Van Eekelen, ‘Voedingsleer en 
ziekte’, 2205.
15  S.A. ten Bokkel Huinink, De voeding van de gezonde en zieke werkloozen (proefschrift; Rotterdam 
1936).
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tegen de achtergrond van de wereldwijde (landbouw)crisis, voor het eerst de relatie 
tussen beschikbare voeding en de volksgezondheid aan bod. Als fundament voor de 
discussie diende het invloedrijke rapport ‘Nutrition and Public Health’, geschreven 
door de voedingswetenschapper Wallace Ruddell Aykroyd en de bacterioloog Étienne 
Burnet. De Volkenbond vaardigde een resolutie uit waarin de relatie tussen voeding en 
gezondheid een belangrijk sociaal en economisch probleem werd genoemd en – daar-
mee samenhangende – het belang van goede voedingsvoorlichting werd benadrukt.16

Die relatie tussen voeding en gezondheid ging verder dan die tussen vitaminege-
brek en deficiëntieziektes. Immers, het was duidelijk dat het gros van de Europese 
burgers niet instinctief voor het meest gezonde voedingspatroon koos. Dat bleek bij-
voorbeeld uit de grote positieve gezondheidseffecten die proeven met schoolmelk 
keer op keer uitwezen. Dit voorbeeld noemde Jansen in een artikel over de Volken-
bondinitiatieven op voedingsgebied. Zijn conclusie luidde:

Nu er […] telkens weer nieuwe vitamines worden gevonden, en het belang o.a. van de 
zouten, zelfs die, welke slechts in sporen in ons voedsel voorkomen, veel grooter is dan we 
gedacht hadden, nu is het a priori al wel waarschijnlijk, dat we zonder opzettelijke voed-
selkeus niet tot een optimale voeding zullen komen: ook al is er geen algeheel vitamine-
tekort, waardoor […] deficiëntieziekten ontstaan, toch kan de voorziening met vitamines, 
zouten en aminozuren beneden het voldoende blijven.17

Een pregnant bewijs dat de relatie tussen voedselvoorziening en volksgezondheid 
ook bij de Nederlandse overheid midden jaren dertig nog niet zo was verinnerlijkt als 
misschien zou worden verwacht, vormde wel de ministeriële scheiding van beide be-
leidsterreinen. Voedselvoorziening ressorteerde onder het ministerie van Economi-
sche Zaken of onder Landbouw, voor zover dat een eigen departement bezat, volks-
gezondheid was onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken.

De Gezondheidsorganisatie van de Volkenbond stelde naar aanleiding van de ver-
gadering van 1935 een internationale commissie in, bestaande uit deskundigen op het 
gebied van landbouw, economie en volksgezondheid, om deze verwevenheid dieper 
te onderzoeken. Tegelijk werden in verschillende landen voorbereidingen getroffen 
voor voedingsenquêtes onder de (werkloze) bevolking. Jansen was hierbij in Neder-
land betrokken, naast onder anderen Gorter, Wolff, Van Loghem en de opvolger 
van Van Raalte als hoofd van de Amsterdamse Keuringsdienst van Waren, J. Straub. 
Zij werkten allen mee aan een onderzoek dat plaatsvond onder auspiciën van de Ge-
zondheidsraad en werd geleid door farmaceutisch hoofdinspecteur van de volksge-
zondheid R.N.M. Eijkel.18 

Dat Burnet, als directeur van het Pasteur Institute in Tunis en lid van de Gezond-
heidsorganisatie van de Volkenbond, de moeite nam deze Nederlandse onderzoeks-
groep persoonlijk te bezoeken, was volgens de voorzitter van de Gezondheidsraad 
Josephus Jitta ‘wel het bewijs dat hetgeen Nederland op het gebied der volksvoeding 

16  E. Burnet en W.R. Aykroyd, ‘Nutrition and Public Health’, League of Nations. Quarterly Bulletin of the 
Health Organization iv (1935) 323-474; R. Passmore, ‘Wallace Ruddel Aykroyd, cbe, md, ScD’, British Jour-
nal of Nutrition 43 (1980) 244-250, aldaar 246; S. Postmus, ‘De betekenis van de W.H.O. en F.A.O. voor de 
voeding in de ontwikkelingsgebieden en de invloed op de verbetering van de voeding in de wereld’, Voeding 
26 (1965) 388-397, aldaar 389.
17  B.C.P. Jansen, ‘Het Volkenbondsrapport over voeding’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 82, 
iv (1938) 5056-5058, aldaar 5056.
18  Stukken betreffende advies aan de minister van Sociale Zaken inzake volksvoeding, agna, 439.
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nu reeds doet ook buiten ons land gewaardeerd wordt’.19 Inderdaad wezen weten-
schappers als Eijkman, Van Leersum en later Wolff, Gorter en Jansen in Nederland 
al langer op het belang van goede voeding voor de gezondheid. Het nam niet weg dat 
ook in Nederland, op een enkele uitzondering na, de voedingssituatie als onderdeel 
van de volksgezondheid nog niet eerder onderwerp van onderzoek was geweest.

Het werklozenonderzoek vond op groeiende schaal navolging. Van uiteenlopende 
bevolkingsgroepen of gebieden werd, weliswaar vaak op bescheiden schaal, de voed-
selvoorziening tegen het licht gehouden. De bijzondere focus op vitamines bleek 
voor dit type onderzoek een doelmatig kwaliteitscriterium. Zo publiceerde C. Jan-
se-Stuart in 1940 haar proefschrift onder de titel Een onderzoek naar de voeding ten 
plattelande van Nederland.20 Haar onderzoek, waarmee ze in 1937 in samenwerking 
met de Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande was aangevangen, 
concentreerde zich feitelijk op de vitamine A en C-voorziening onder werklozen op 
het Nederlandse platteland. Die bleek, zeker in de wintermaanden, tekort te schieten. 
Haar belangrijkste conclusies kwamen daarmee in hoge mate overeen met de advie-
zen die de tuinbouw- en zuivelorganisaties onder meer via de Stichting voor Weten-
schappelijke Voorlichting op Voedinggebied trachtten te verbreiden: de onderzochte 
bevolkingsgroepen zouden er zeer bij zijn gebaat meer groente en zuivel tot zich te 
nemen. De financiële ondersteuning van Janse-Stuarts onderzoek was overigens het 
eerste wapenfeit van het nivv onder Jansen, een jaar vóór de eigenlijke heroprichting.21

Onder Jansens toezicht vonden in de late jaren dertig en na het uitbreken van 
de oorlog meer van dergelijke voedingsenquêtes plaats. Hij beschouwde ze als ui-
terst waardevol, aangezien wetenschappers dankzij deze vorm van onderzoek ‘een 
zooveel beter inzicht gekregen hebben in de voeding, die de bevolking hier te lande 
gebruikt’.22 Hij begeleidde verschillende promovendi die enquêtes uitvoerden, bij-
voorbeeld naar de voeding van polderwerkers bij de aanleg van de Noordoostpolder. 
Zelf initieerde hij in 1941 een onderzoek naar de vitaminevoorziening van Amster-
damse studenten (die niet verontrustend bleek).23

Voorbereiding op de voedselvoorziening in oorlogstijd

Toch waren het niet in eerste plaats de crisis en de consequenties daarvan voor de 
armere lagen van de bevolking die deze onderzoeken aan het licht brachten, die de 
rijksoverheid ertoe aanzetten zich om de nationale voedselvoorziening te bekomme-
ren, maar de Duitse oorlogsdreiging. Het Nederlandse neutraliteitsbeginsel had en-
kel waarde als het land genoeg grondstoffen en levensmiddelen in voorraad had om 
een langdurig conflict, als dat van 1914-1918, vanaf de zijlijn te doorstaan. Een goede 
voorbereiding was dus essentieel. Dat hadden de rampjaren 1917 en 1918 wel geleerd, 
waarin de gevolgen van een afwezige voorbereiding en het gebrekkige distributiebe-
leid in grote delen van Nederland leidden tot voedselschaarste en achteruitgang van 
de gezondheidstoestand.

19  Voorzitter Gezondheidsraad aan minister van Sociale Zaken, 20 februari 1936, agna, 438.
20  C. Janse-Stuart, Een onderzoek naar de voeding ten plattelande van Nederland (proefschrift; Assen 1940).
21  Verslag oprichtingsvergadering Stichting voor Wetenschappelijke Voorlichting op Voedingsgebied, 28 
mei 1938, anivv.
22  Jansen, ‘Voeding in oorlogstijd’, 5.
23  Mededelingen uit het laboratorium voor fysiologische chemie der Universiteit van Amsterdam (Amster-
dam 1940-1942).
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Regeringscommissaris voor de Akkerbouw en Veehouderij S.L. Louwes inventa-
riseerde in 1934 de nationale voorraden van onder andere rogge en tarwe en consta-
teerde dat deze voor niet meer dan enkele weken toereikend waren. Dat was de aan-
leiding voor het ministerie van Defensie maatregelen ter ‘economische verdediging’ 
te nemen, in de vorm van een adviescommissie waarvan onder meer Louwes deel uit-
maakte. Op 3 april 1936 werd, met het oog op de oplopende internationale spannin-
gen, een veel krachtdadigere, interdepartementale Commissie voor de Economische 
Verdedigingsvoorbereiding (cevv) ingesteld, wederom met de landbouwkundige 
Louwes in de gelederen. Hij wees op het belang van centrale coördinatie van de nati-
onale voedselvoorziening en nam daartoe een jaar later het initiatief voor een Rijks-
bureau voor de Voorbereiding van de Voedselvoorziening in Oorlogstijd (rbvvo). 
Niet alleen de voorraden van landbouwproducten waren geslonken, de bevolking 
was sinds de vorige oorlog met 40 procent gegroeid. Tegelijkertijd leden nog altijd 
veel mensen onder de zware crisisomstandigheden. Daarom waren directe maatrege-
len nodig. Er moesten voorraden worden aangelegd, de op de export gerichte land-
bouw moest worden getransformeerd om tegemoet te komen aan de binnenlandse 
behoeften en er moest een distributiestelsel komen.24

Louwes zelf, die ook al nauw betrokken was geweest bij de uitvoering van de 
landbouwcrisiswetgeving, werd leider van het rbvvo. Zijn beleid was aanvanke-
lijk grotendeels gericht op prijsbeheersing, om landbouwproducten niet onbereik-
baar te maken voor de gemiddelde consument. Om daarnaast tegemoet te komen 
aan de laagste inkomens, die sinds de crisismaatregelen in de landbouw met een la-
gere bestedingsruimte te maken hadden gekregen, pleitte Louwes al vroeg voor de 
inrichting van gaarkeukens. Voorts werd een Centraal Distributiekantoor opgezet, 
dat het distributiebeleid moest verbeteren ten opzichte van de Eerste Wereldoor-
log. Destijds was de distributie regionaal geregeld; nu moest het Westen uit de rest 
van het land worden bevoorraad. Al voor de bezetting werden distributiestamkaar-
ten uitgedeeld. In september 1939 gingen suiker en erwten bij wijze van proef op 
de bon.25 

In verband met de distributie werd in augustus 1940 een Afdeeling Voedingsvraag-
stukken toegevoegd aan het rbvvo. Hoofd daarvan werd Matthieu Jean Leonard 
Dols, afkomstig van Jansens laboratorium voor fysiologische chemie. Daar was hij 
beland na afronding van zijn studie landbouwkunde aan de Landbouwhogeschool in 
Wageningen. Voor nv Bertels Oliefabrieken, een fabrikant van veevoer en spijsolie, 
onderzocht Dols in Amsterdam of vitamine D2 – bestraald ergosterol – dezelfde wer-
king had als levertraan bij de bestrijding van rachitis bij kuikens. Op dit onderzoek 
promoveerde hij in 1935 in Wageningen. Na de oorlog zou Dols in Amsterdam de 
eerste bijzonder hoogleraar worden die door het nivv werd gefinancierd, met de leer-
opdracht voeding en voedselvoorziening.26 

Het distributiebeleid en met name de verwoede inspanningen van Louwes, heb-
ben ervoor gezorgd dat de Nederlandse bevolking tot ver in de Tweede Wereldoor-

24  Klemann, Nederland 1938-1948, 42-43; G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de honger. De voedsel-
voorziening, 1940-1945 (Utrecht 1985) 10-12.
25  Klemann, Nederland 1938-1948, 43; Trienekens, Tussen ons volk en de honger, 16-17.
26  Querido, De binnenkant van de geneeskunde, 28; Dols, ‘Enkele beschouwingen bij gelegenheid van het 
zestigjarig bestaan van de nivv’, 218; C. den Hartog, ‘In memoriam prof.dr.ir. M.J.L. Dols’, Voeding 41 (1980) 
254.
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log een verantwoord rantsoen kreeg. Normale gebruikers kregen per dag gemiddeld 
bijna 1800 kcal aan rantsoen. Vanwege hun leeftijd, zware werkzaamheden, gezond-
heid of zwangerschap – categorieën waarin in het midden van de oorlog meer dan de 
helft van de bevolking viel – konden mensen voor extra voeding in aanmerking ko-
men. Daarnaast konden mensen hun voeding aanvullen met vrij verkrijgbaar voed-
sel als vis, groente, fruit en – tot het najaar van 1942 – afgeroomde melk. Slechts vet 
werd toenemend schaars. Op basis hiervan bedroeg de gemiddelde consumptie tot de 
Hongerwinter en inclusief illegale aankopen meer dan 2700 kcal per dag. Alleen in 
Duitsland en enkele door Duitsland bezette gebieden lag dat hoger. Het overtrof bo-
vendien de norm van minstens 2400 kcal die het rbvvo als noodzakelijke dagelijkse 
hoeveelheid hanteerde.27

De bevolking werd wel in toenemende mate geconfronteerd met moeilijk te ver-
krijgen voedingsmiddelen. Daardoor kreeg het dagelijks dieet een ander karakter. 
Kool, peulvruchten en vezelrijk brood namen daarin een belangrijker plaats in dan 
voor de oorlog. Net als tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstonden klachten over 
het bruinbrood, dat als inferieur werd beschouwd aan het witbrood. Hetzelfde gold 
voor afgeroomde melk, de zogenaamde taptemelk. Anders dan tijdens de vorige oor-
log, had de regering ditmaal onderzoek laten verrichten naar onder andere verteer-
baarheid en vitaminegehalte van het distributiebrood vóórdat het onder de bevolking 
werd verspreid. Destijds hadden zowel Eijkman als van Leersum op eigen initiatief 
het ‘regeringsbrood’ onderzocht. Nu was dit onderzoek hoofdzakelijk uitbesteed 
aan het nivv. Jansen adviseerde eind 1940 voor behoud van de nodige vitamine B1 
een uitmalingsgraad van 80 procent28 in plaats van de bij witbrood gebruikelijke 70 
procent. Onderzoeken als dit waren typerend voor het werk dat de Voedingsraad 
– waarvan Jansen deel uitmaakte – gedurende de oorlogsjaren verrichtte.29 

De urgentie van voedingsvraagstukken

Zoals het overheidsbeleid op het gebied van voedselvoorziening en distributie vóór 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog in hoge mate was aangejaagd door één ambte-
naar, Louwes, zo gold iets vergelijkbaars voor de oprichting van de Voedingsraad en 
de Voedingsorganisatie tno in 1940.

Het was de directeur-generaal van de Volksgezondheid Van den Berg die het initi-
atief nam tot beide organisaties en er ook de minister van Sociale Zaken Carl Romme 
voor wist te winnen. Aanleiding vormde naar zijn zeggen de constatering ‘dat in het 
geheel van de gezondheidszorg het daarvan zo belangrijke onderdeel, de bevordering 
van een doelmatige voeding, zo stiefmoederlijk was bedeeld’.30 Hij sprak daarom de 
ambitie uit het beleid op het gebied van de voedselvoorziening en de volksgezond-
heid – zoals gezegd ressorterende onder twee verschillende ministeries – beter op el-
kaar te laten afstemmen. Uit zijn voorstellen bleek voor hoe urgent hij dit onderwerp 
hield en hoe groot hij de taak achtte die de overheid in deze kwestie op zich diende te 

27  Klemann, Nederland 1938-1948, 447-448, 455.
28  Rigter noemt hier een percentage van 85 in Met raad en daad, 121. Hij wordt weersproken door B.C.P. 
Jansen, ‘Brood’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 84, iii (1940) 3095-3098 en door C. den Hartog, 
‘Tien jaren Voedingsraad’, Voeding 11 (1950) 199-216, aldaar 208, die beide van 80 procent spreken.
29  Jansen, ‘Brood’, 3095-3098; Jaarverslag nivv 1940/1941, anivv.
30  C. van den Berg, ‘Over het ontstaan van de Voedingsorganisatie t.n.o. en van de Voedingsraad en over 
het werk van deze laatste gedurende de bezetting’, Voeding 26 (1965) 299-309, aldaar 299.
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nemen – een hemelsbreed verschil met de reactie op Van Leersums initiatief twintig 
jaar tevoren. De overheid, zo zette Van den Berg uiteen in een beleidsnota, behoorde 
zorg te dragen voor de beschikbaarheid van voldoende noodzakelijke levensmidde-
len, voor voldoende voorlichting over hoe hiermee ‘doelmatige maaltijden’ konden 
worden bereid, voor toezicht op de deugdelijkheid van levensmiddelen en voor het 
faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. Tot slot hoorde het tot de verantwoor-
delijkheid van de overheid zich op de hoogte te houden van de voedingstoestand van 
de bevolking.31

Centralisatie van beleid had Van den Bergs prioriteit. Zodoende wist hij Romme 
in 1938 zover te krijgen, bezwaar te maken tegen de oorspronkelijke opzet van de 
Stichting tot Wetenschappelijke Voorlichting op Voedingsgebied. Sociale Zaken was 
de subsidieverlener van de Commissie inzake Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 
(zoals Economische Zaken resp. Landbouw dat was van de  Stichting Huishoudelijke 
Voorlichting ten Plattelande), en in die hoedanigheid betrokken bij de oprichting van 
de Stichting. Met hulp van Romme werd het werkgebied van de Stichting beperkt tot 
enkel de uitgave van het periodiek Voeding.32

Van den Berg zag de stichting van twee instellingen voor zich: enerzijds een Voe-
dingsraad die als adviescollege voor de overheid moest dienen en als voorlichtingsbu-
reau voor de bevolking. Anderzijds een instituut voor wetenschappelijk voedingson-
derzoek. Op het moment dat zijn ideeën hierover vorm kregen, had Jansen het nivv 
al heropgericht. Waar dat instituut ooit ter ziele was gegaan, omdat de rijksoverheid 
het belang ervan ontging, zag Van den Berg juist een instelling voor zich van veel gro-
tere proporties. Die indruk wekte hij althans in een terugblik uit 1965 op zijn inzet 
aan de vooravond van de oorlog:

Het was mij niet onbekend dat er hier en daar bij het hoger onderwijs en ook wel daar 
buiten wat aan voedingsonderzoek werd gedaan, doch er zou veel meer moeten gebeuren. 
Een speciaal daarvoor ingericht instituut, waaraan opdrachten konden worden gegeven, 
achtte ik daarvoor onmisbaar.33

De uitvoering van zijn plannen liep onder meer vertraging op door de val van de 
kabinetten-Colijn iv en v. De katholiek Romme keerde niet terug in het tweede ka-
binet-De Geer, een breed samengesteld noodkabinet dat begin augustus 1939 aan-
trad. Minister van Sociale Zaken werd de sociaal-democraat Jan van den Tempel, die 
zich niet kon vinden in de voorstellen van Van den Berg. De Tweede Wereldoorlog, 
die met de inval in Polen op 1 september 1939 uitbrak, plaatste de minister voor ur-
gentere problemen. Bovendien twijfelde Van den Tempel aan het nut van een Voe-
dingsraad, nu zijn collega van Economische Zaken een levensmiddelenraad in het 
leven had geroepen. Deze kreeg de taak adviezen te leveren voor de distributie van 
levensmiddelen en had derhalve een veel smallere taakstelling dan Van den Berg be-
oogde, maar Van den Tempel liet zich niet vermurwen.34

Uiteindelijk vond de directeur-generaal de medestanders die hij zocht in Louwes 
en in de secretarissen-generaal van Sociale en Economische Zaken, A.L. Scholtens 

31  C. van den Berg, ‘Over het ontstaan van de Voedingsorganisatie t.n.o.’, 299 en C. den Hartog, ‘Tien ja-
ren Voedingraad’, 199.
32  C. van den Berg, ‘Over het ontstaan van de Voedingsorganisatie t.n.o.’, 300.
33  Ibidem, 300.
34  Ibidem, 301.
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en A.A. van Rhijn. Vooral de eerste deelde door zijn ervaringen gedurende de Eer-
ste Wereldoorlog Van den Bergs gevoel van urgentie. Scholtens wist Van den Tempel 
over te halen de plannen eens te bespreken.35

Bij deze bespreking was ook de directeur Jan Alingh Prins van tno aanwezig. De 
begin jaren dertig opgerichte organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk on-
derzoek was de aangewezen instelling om Van den Bergs instituut voor wetenschap-
pelijk voedingsonderzoek in onder te brengen. Ook die suggestie was bij Van den 
Tempel op weerstand gestuit, mogelijk omdat tno in een langdurig conflict met het 
ministerie van Economische Zaken verwikkeld was. De aanwezigen kregen evenwel 
niet de kans hem op andere gedachten te brengen. De bespreking, gehouden drie da-
gen voor de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940, kreeg vanwege de oorlogs-
dreiging geen gevolg.

Na de Nederlandse capitulatie op 15 mei verliepen de zaken voor Van den Berg 
eenvoudiger. De noodzaak het voedingsbeleid met spoed uit te werken vond weinig 
weerstand meer. De secretarissen-generaal Scholtens en Hans Max Hirschfeld – de 
opvolger van Van Rhijn, die op 9 mei 1940 minister van Landbouw werd – gaven 
Van den Berg een vrijbrief zijn ideeën uit te werken. Hij werd daarbij terzijde gestaan 
door Alingh Prins en door Dols, die hij in een eerder stadium al van zijn initiatieven 
had overtuigd.36

Vóór de oprichting van de Voedingsorganisatie tno – de onderzoekstak van Van 
den Bergs plannen, die hieronder aan bod zal komen – werd de Voedingsraad, als 
commissie van de Gezondheidsraad, ingesteld. Voor die constructie werd gekozen, 
omdat dit buiten inmenging van de bezettingsmacht om kon gebeuren. Met de nieu-
we directeur L.C. Kensbergen van de Gezondheidsraad werden deskundigen van-
uit diens organisatie en daarbuiten gevraagd zitting te nemen in de Voedingsraad. 
Een kleine twintig mensen – in feite praktisch iedereen die zich op het gebied van 
voedingsonderzoek in Nederland verdienstelijk had gemaakt – kwam daarop bijeen 
voor de eerste vergadering op 22 mei 1940 in het gebouw van de Gezondheidsraad 
in Den Haag. Naast Van den Berg, Alingh Prins, Dols en Kensbergen zelf, waren dat 
onder andere Jansen, Eijkel, Julius (als opvolger van de twee jaar tevoren gestorven 
Wolff), Banning (inmiddels geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid) 
en W. Aeg. Timmermans, directeur van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. 
Om de lijn met het rbvvo kort te houden, namen twee stafleden van het Rijksbu-
reau zitting in de Voedingsraad. Na korte tijd werden vanuit de Voedingsorganisatie 
tno ook Van Eekelen, Hugo Rudolph Kruijt en Cornelis den Hartog aan de Raad 
toegevoegd.37

Julius en Organon

Zo vonden twee van Wolffs assistenten zich na de uitbraak van de oorlog terug in 
het belangrijkste adviesorgaan op voedingsgebied – Van Eekelen als directeur van het 
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek (civo) van de Voedingsorganisatie tno 
en Julius als opvolger van Wolff. 

35  Ibidem, 302.
36  Ibidem.
37  Ibidem, 303 en 309; M.J.L. Dols, ‘voordracht, gehouden bij de herdenking van het 25-jarig bestaan van de 
Voedingsraad’, Voeding 26 (1965) 420-429, aldaar 423.
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Wolff was op 17 juni 1938 onverwacht overleden, twee dagen voor zijn 59ste ver-
jaardag. Julius nam zijn taken als hoogleraar-directeur over, aanvankelijk zonder of-
ficiële opdracht. In het najaar van 1938 werd Julius benoemd tot opvolger van Wolff 
als hoogleraar gezondheidsleer en medische politie. In zijn werk voor de universiteit 
specialiseerde Julius zich op de bacteriologie; het voedingsonderzoek werd overge-
nomen door Emmerie en Engel. Van Eekelen was per 1938 al vertrokken als assi-
stent van Wolff. Hij had een betrekking gevonden op de farmacologische afdeling 
van het tegenover het hygiënisch laboratorium gelegen Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid. Als directeur van het civo zou Van Eekelen in de zomer van 1940 weer 
terugkeren naar het pand aan de Catharijnesingel.38 

Vijf dagen na Wolffs heengaan besprak Julius de toekomstige samenwerking tus-
sen Organon en het hygiënisch laboratorium met directeur Tausk in Oss. Julius nam 
Wolffs positie binnen het bedrijf vrijwel geruisloos over. Op aanraden van deze laat-
ste spraken beide af het Utrechtse college van curatoren niet op de hoogte te stellen 
van de betrekkingen tussen beide, ogenschijnlijk om Wolff niet in diskrediet te bren-
gen. Deze had immers nooit de aandrang gevoeld de curatoren bij te praten over de 
mate van verstrengeling tussen zijn laboratorium en Organon. Wolff had dan ook 
nooit enige hinder ondervonden aangaande zijn werk voor het bedrijf van de zijde van 
curatoren. Indien Julius het college hierover nu zou inlichten, zou ‘daarmee de schijn 
[…] kunnen worden gewekt, dat de werkzaamheden die Prof. Wolff verricht heeft 
als niet 100% verantwoord of correct zijn te beschouwen’.39 Tausk interpreteerde de 
houding van de Utrechtse curatoren als stilzwijgende toestemming. Aldus mocht Ju-
lius zich ‘volkomen gedekt’ weten, ‘wanneer hij de werkzaamheden op het labora-
torium precies zoo’ zou laten doorlopen ‘als Prof. Wolff dit gedaan zou hebben’.40

Julius kon ook moeilijk anders, zelfs al had hij het gewild. Organon draaide gro-
tendeels op voor de salarissen van de werknemers aan het laboratorium – zoals het 
bedrijf jaarlijks een pensioen uitkeerde van 5600 gulden aan Wolffs weduwe Henri-
ette Wolff-Polak.41 Het bedrijf bekostigde een significant deel van het onderzoek dat 
er werd uitgevoerd en steunde dat daarnaast met de leveringen van proefdieren en 
grondstoffen. Het stopzetten van de samenwerking zou tot een marginalisering van 
het laboratorium leiden en meer dan twintig werknemers op straat doen belanden.

Julius had de tegenwoordigheid van geest de samenwerking voorlopig in geen en-
kele vorm een formele status te verlenen, zolang hij het laboratorium niet eens met 
een officiële leeropdracht leidde. Hij wenste daarom geen persoonlijk salaris of an-
dere vorm van uitkering uit Oss te ontvangen. De betrekkingen van zijn werknemers 
– onder wie Engel – werden zonder voorbehoud gehandhaafd. Afgesproken werd dat 
alle werkzaamheden die Wolff voorheen deed, zouden worden voortgezet. Dat bete-
kende dat alle steriliteitsonderzoeken, vrijgaven en ijkingen, rapporten van de labo-
ratoriumproeven, octrooien en fabricatievoorschriften, correspondentie en reclame-
drukwerken en andere commerciële stukken die betrekking hadden op vitamines, in 
de toekomst aan Julius zouden worden gericht.42

38  M. van Eekelen, ‘De ontwikkeling van de Voedingsorganisatie t.n.o. en van het Centraal Instituut voor 
Voedingsonderzoek t.n.o.’, Voeding 15 (1954) 444-451, aldaar 445.
39  Verslag bespreking Julius en Tausk, 22 juni 1938, boo, ha 32-5.
40  Ibidem.
41  Julius aan Organon, 24 augustus 1938, boo, ha 33-1.
42  Verslag bespreking Julius en Tausk, 22 juni 1938, boo, ha 32-5.
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De medicus Julius moest zich voor zijn nieuwe dubbelfunctie goed in de laatste 
stand van het vitamineonderzoek inwerken. Als assistent van Wolff had hij zich 
vooral beziggehouden met de universitaire bacteriologische en hygiënische onder-
zoeken, waar Emmerie, Van Eekelen en later Engel waren ingezet voor het vita-
mineonderzoek voor Organon.43 Die achtergrond maakte dat Julius zich ook ten 
behoeve van Organon niet uitsluitend op vitamines richtte, maar zich op breder ter-
rein begaf. Voordat de oorlog Nederland bereikte, adviseerde hij Oss geregeld over 
mogelijke nieuwe productielijnen die door schaarste of vanwege de groeiende be-
hoefte winstgevend konden zijn: het antistollingsmiddel heparine bijvoorbeeld, of 
de bacteriologische voedingsbodem pepton. Ook verzocht hij Organon na te den-
ken over de productie van geneesmiddelen tegen pneumokokken, tuberculose of 
tyfus, waarnaar bij de verslechterende omstandigheden in Europa vraag kon ont-
staan.44

Dit liet onverlet dat Julius vanaf de zomer van 1938 de volle wetenschappelijke 
verantwoordelijk kreeg over Organons vitaminetak. Hij nam de ijkingen voor zijn 
rekening en dacht volop mee over de voor Organon meest voordelige en efficiënte 
standaardiseringsmethodes. Hij initieerde nieuw vitamineonderzoek, zoals naar het 
destijds als vitamine M bekendstaande foliumzuur – waarvoor hij apen nodig had45 – 
en nam persoonlijk de ontwikkeling van Organons eerste gecombineerde preparaat 
van de vitamines A, B1, C, D en E ter hand. Hij testte dit ‘panvitaminepreparaat’ uit 

43  Interview met M. van Eekelen, Wageningen 1979, particulier bezit A. de Knecht-Van Eekelen.
44  Correspondentie Julius – Organon, zie bijvoorbeeld 4 oktober 1938, 15 december 1938, 2 oktober 1939, 7 
februari 1940, 12 februari 1940, boo, ha 33-2, ha 34-2 en ha 34-4.
45  Julius aan Organon, 3 oktober 1938, boo, ha 33-2.

Afb. 13 Het Organisch-Chemisch en Hygiënisch Laboratorium (Catharijnesingel 
59) in Utrecht met op de achtergrond de voorgevel van het Laboratorium van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
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op zichzelf (waarvan hij niets merkte – een ‘ietwat naar carbid smakende oprisping’ 
daargelaten) en liet het daarnaast innemen door enkele van zijn medewerkers en door 
zijn jonge dochters. Mede door ijkingsproblemen zou het pas vlak voor de oorlog in 
de handel verschijnen, al werd het spoedig daarna verantwoordelijk voor de helft van 
Organons vitamineomzet.46

Dankzij enkele Utrechtse collega’s wist Julius dat er geen goed vitamine E-prepa-
raat op de Nederlandse markt bestond. Organon had eerder uitgebreid onderzoek 
gedaan naar deze vitamine, maar door gebrek aan goede grondstoffen en aan vol-
doende vraag nooit een preparaat in de handel gebracht. Julius drong erop aan dit 
vanwege het researchvoordeel nu alsnog spoedig te doen. Immers, ‘[d]oor de che-
mische bepaling en in het algemeen al het andere werk van Ir. Emmerie en den heer 
Engel, hebben wij een mooie voorsprong, waarvan wij naar mogelijkheid moeten 
profiteeren’.47 Deze woorden lieten geen twijfel over de toewijding van Julius aan Or-
ganon – Wolff had zich nooit van de vereenzelvigende wij-vorm bediend in zijn cor-
respondentie met het bedrijf. Julius’ oproep had hoe dan ook succes. In 1939 begon 
Organon met de verkoop van vitamine E in capsulevorm.48

De Utrechtse hoogleraar hygiëne gaf naarmate de oorlog naderde steeds vaker blijk 
van een grote loyaliteit voor Organon. Hij bracht Oss – niet zonder reden, zou blij-
ken – op de hoogte van zijn betrokkenheid bij de Voedingsraad vanaf de allereerste 
oriënterende vergaderingen van het gremium in het najaar van 1939. Toen Dols Julius 
in april 1940 benaderde om een vitamineconcentraat voor veevoer te laten ijken, ver-
wittigde Julius Organon direct om daarvoor toestemming te vragen:

Alvorens mijn standpunt in deze te bepalen, wil ik U van dit verzoek in kennis stellen met 
de vraag of U mij spoedig wilt melden of ik, door aan dit min of meer officieele verzoek te 
voldoen, in eenig conflict zou komen met de belangen der n.v. Organon. Ik overzie de 
verhouding niet voldoende scherp om dit met zekerheid uit te kunnen sluiten.49

Julius’ angst voor een belangenconflict was onnodig. Hij wist tenslotte dat zijn ex-
pertise werd gevraagd ten behoeve van de ‘een of andere crisis veevoeder centrale’ en 
niet voor een commerciële partij. Dols had hem daarbij duidelijk gemaakt dat zijn 
ijking enkel zou worden gebruikt in de afweging het concentraat te gebruiken, niet 
voor enige vorm van reclame. ‘Ik heb bovendien den indruk gekregen, dat het de eer-
lijke bedoeling is een goed praeparaat te leveren,’50 verzekerde Julius Organon. Toch 
leek het hem blijkbaar beter zich van Organons toestemming te verzekeren, die hij 
naar alle waarschijnlijkheid probleemloos kreeg. Dols was gedurende zijn promotie-
tijd nota bene zelf gelieerd geweest aan Organon, waarvoor hij de veterinaire litera-
tuur bijhield die van belang kon zijn voor het bedrijf.51

De dreiging en uiteindelijke uitbraak van de oorlog in Nederland vormden voor 
Julius geen afdoende reden meer afstand te nemen van de commerciële belangen die 
een bedrijf als Organon eigen was. Dat bewijst zijn consistente loyaliteit aan de vi-
tamineproducent wel. Daarmee had Organon in zekere zin exclusiviteit over Julius’ 

46  Tausk, Organon, 249; Correspondentie Julius – Organon, 19 februari 1938, 4 juli 1938, 22 juli 1938, 9 ok-
tober 1938, 13 februari 1939, 19 maart 1939, boo, ha 32-4, ha 33-1, ha 33-2 en ha 33-3.
47  Julius aan Organon, 27 april 1939, boo, ha 33-4.
48  Zie bijvoorbeeld: Julius aan Organon, 17 augustus 1939, boo, ha 34-1.
49  Julius aan Organon, 2 april 1940, boo, ha 34-5.
50  Ibidem.
51  Verslag van besprekingen tussen Wolff en Organon, 9 december 1933, boo, ha 28-4.
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expertise en koos de hoogleraar ervoor andere initiatieven niet met adviezen of on-
derzoek te ondersteunen. Exemplarisch was zijn omgang met het verzoek om bij-
stand van zuivelleverancier De Lyempf uit Leeuwarden. Deze had Julius benaderd 
voor advies en controle bij het vitaminiseren van afgeroomde taptemelk – die daar-
door geen vitamine A meer bevatte. Julius voelde daar vanwege de omvang van het 
werk niet veel voor, maar legde het verzoek alvorens het af te wijzen, plichtmatig 
voor aan Organon. 

In Oss kreeg Julius te horen dat Organon een geschiedenis had met het vitamini-
seren met melk – het bedrijf experimenteerde er al sinds midden jaren dertig mee. 
Aanvankelijk was dat gebeurd op eigen initiatief en uit concurrentieoverwegingen, 
nadat Philips-Van Houten in samenwerking met Nutricia karnemelk met vitamine 
D op de markt had gebracht. Met geen van de diverse fabrieken die Organon bena-
derde werden concrete resultaten geboekt. Evenmin gebeurde dat met de vier melk-
producenten die Organon vanaf het voorjaar van 1936 met dezelfde plannen bena-
derden. Toch stond Organon niet onwelwillend tegenover een samenwerking met 
De Lyempf. Besloten werd dan ook dat Julius de Leeuwarder firma zou adviseren 
‘zich met Organon in verbinding te stellen, omdat [Julius] immers de wetenschap-
pelijke contrôle der vitamine-preparaten van deze firma heeft’.52 Julius accepteerde 
het werk dat dit meebracht met het oog op de voordelen van de verbintenis voor 
Organon.

Daarbij verloor de Utrechtse hoogleraar langzaamaan zijn bedenkingen tegen het 
idee melk te vitaminiseren. Ze kon daarmee een belangrijke bron vormen van vitami-
ne A voor de minder bedeelden. Bovendien leverde De Lyempf aan het Nederlandse 
leger. De zuivelfabriek ging op zijn beurt in op Julius voorstel tot samenwerking met 
Organon. Tijdens de besprekingen tussen beide firma’s, waarbij ook Julius aanwezig 
was, gaf de vitamineproducent evenwel minder blijk van dat maatschappelijk belang 
van gevitaminiseerde melk, dan van zijn particuliere interesses. De Lyempf werd in 
Oss onverholen voor het blok gezet. Organon bedong dat De Lyempf verplicht was 
zijn vitamines te betrekken, maar dat het de vitamineproducent vrij stond tegelijker-
tijd ook andere melkleveranciers van vitamines te voorzien. Julius vulde het eisen-
pakket aan met het recht ‘in groote trekken’ ingevoerd te worden in het fabricagepro-
cedé, indien hij daadwerkelijk verantwoordelijk zou worden voor het toezicht op de 
houdbaarheid en het gehalte aan vitamine A in de melk.53

Julius was zich zeer goed bewust van de risico’s van zijn nauwe betrokkenheid bij 
Organon. Als universitaire wetenschapper kon hij het zich niet altijd en overal per-
mitteren te dicht tegen Organon aan te schurken. Hij vreesde voor zijn reputatie en 
autoriteit, indien hij werd gezien als spreekbuis van het farmaceutisch bedrijf – zeker 
in de maatschappelijke en overheidsorganisaties waarbij hij betrokken was. Zoveel 
maakte hij Organon wel duidelijk na een van de eerste officiële vergaderingen van de 
Voedingsraad, kort nadat Nederland was bezet. Banning las in de bewuste vergade-
ring een brief voor die hij van Organon had ontvangen. Het bedrijf bood aan vita-
mines, met name A en de vitamines van het B-complex, te produceren uit levers om 
het werk van de Voedingsraad te ondersteunen. Die had de waarborg van voldoen-
de voorraden vitamines als prioriteit gesteld. De aanvoer van vitamine B1 uit Batavia 

52  Verslag van besprekingen tussen Julius en Organon, 17 april 1940, boo, ha 34-5.
53  Verslag van besprekingen tussen De Lyempf en Organon, 30 april 1940, boo, ha 34-5.
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dreigde op te drogen, terwijl levertraan – als natuurlijke bron van vitamine A en D – 
met het uitbreken van de oorlog steeds slechter leverbaar werd. 

Banning deed kond dat Organon van dit streven via Julius op de hoogte was, wat 
Julius – hoewel juist – in ernstige verlegenheid bracht. In het openbaar wilde hij zo 
min mogelijk met Organon worden geassocieerd. Dat drukte hij Tausk na afloop op 
het hart in een haastig handgeschreven briefje, waarin hij melding maakte van het ge-
nante voorval. Waarom Banning zijn persoon met Organon in verband had gebracht, 
‘laat zich niet meer achterhalen’, zo schreef hij, 

[m]aar kan dit vermeden worden, voor zoover dit in jullie vermogen ligt, dan zou mij dat 
wel zoo lief zijn. In dit geval acht ik Banning hier alléén aansprakelijk voor, omdat ik er 
met hem over heb gesproken. Hij zal wel uit eigen beweging zoo tactloos zijn geweest. 
Maar het feit, dat ik je nu telkens op de hoogte kan houden, zou misschien op den duur 
nadeel kunnen ondervinden, als mijn naam te veel als tusschenpersoon bekend wordt ge-
maakt. Waar je kunt, vermijd dan het noemen van mijn persoon. Daar zal alles beter mede 
zijn gebaat! Begrijp me goed, dit enkele incident acht ik zonder betekenis. Het moet zich 
alleen niet te vaak herhalen!54

Bannings inschatting, zo bleek wel, was volkomen juist. Dat gaf Julius zelf toe en 
daaraan werd hij tevens door Tausk in diens reactie herinnerd. Ze hadden immers 
in gezamenlijk beraad de brief geformuleerd die Banning tijdens de vergadering had 
voorgelezen. Niettemin beloofde hij Julius’ verzoek ter harte te nemen: ‘In het ver-
volg zullen wij […] je naam niet ijdel noemen’!55

3.2  De voedingsproblematiek tijdens de bezetting

De vinger aan de pols

De Voedingsraad was tijdens de oorlog een krachtige aanjager van het Nederlandse 
voedingsbeleid. De Raad kwam regelmatig bijeen – tot eind 1940 al meer dan twintig 
keer. De jaren daarna werd vaak tweemaal per maand in pleno vergaderd. De instel-
ling van centrale keukens behoorde tot de eerste adviezen, die voornamelijk waren 
gericht aan de uitvoerders van het voedselvoorzieningbeleid – als hoogste instantie 
dus aan Louwes. Nadat de eerste gaarkeukens in oktober 1940 opengingen, hield de 
Raad de controle op de samenstelling van de maaltijden en de hygiëne in de keukens. 
Leden van de Raad als Jansen controleerden in hun laboratoria de voedingswaarden 
van de maaltijden die er tegen lage prijzen werden verstrekt. Voorts liepen de ad-
viezen uiteen van de beste beschikbare ingrediënten voor brood, de toevoeging van 
calcium en jodiumhoudend keukenzout aan brood, de vitamineverzorging van de 
bevolking tot de voeding van de jeugd. Tot de eerste adviezen behoorden tevens de 
voedingsschema’s die de Raad opstelde voor verschillende bevolkingsgroepen, zoals 
kinderen en mensen met zware arbeid. De Raad schroomde niet de druk op de Duitse 
bezettingsautoriteiten hoog te houden als de gezondheidstoestand dreigde te lijden 
onder een tekort aan voedsel.56

54  Julius aan Organon, 3 juni 1940, boo, ha 34-5.
55  Organon aan Julius, 5 juni 1940, boo, ha 34-5.
56  Van den Berg, ‘Over het ontstaan van de Voedingsorganisatie t.n.o.’, 306-7; Dols, ‘Voordracht, gehouden 
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Onder voorzitterschap van Eijkel stelde de Voedingsraad in 1940 de zogenaam-
de Polscommissie in, ‘om als het ware de vinger aan den pols van de bevolking te 
houden, d.w.z. om een regelmatig onderzoek in te stellen bij groote groepen van de 
bevolking naar den toestand van de voeding en van de gezondheid’.57 Aldus luidde 
Jansens bondige omschrijving van haar taakstelling. Hij was erg actief in deze sub-
commissie, daar het vitaminegehalte een belangrijke maatstaf was voor de ‘toestand 
van de voeding en van de gezondheid’. Honderden bloedmonsters per jaar werden in 
zijn laboratorium onderzocht op vitamines als A, B1, B3 (nicotinezuur) en C, op ei-
witten en op calcium. Het bloed was afkomstig van kinderen uit opvangtehuizen en 
van vrijwilligers. Op aanraden van Jansen werd een tandarts aan de Polscommissie 
toegevoegd, om tevens via de staat van de gebitten de gezondheidstoestand te contro-
leren. Met de rapporten die de commissie in december 1941 en in mei 1944 uitbracht, 
gaf ze de Voedingsraad belangrijke gegevens in handen om het beleid op te funderen.58

Een andere subcommissie van de Voedingsraad was de door hoofdinspecteur Ban-
ning geleide Commissie van bijstand, die verantwoordelijk was voor de informatie-
voorziening en voedselvoorlichting. Deze werkzaamheden vergden evenwel zoveel 
tijd, dat de Voedingsraad in het najaar van 1940 besloot tot de oprichting van een af-
zonderlijk Voorlichtingsbureau.59

Met dit bureau kreeg de voedselvoorlichting in Nederland voor het eerst voldoende 
armslag om, gecoördineerd vanuit het gebouw van de Gezondheidsraad in Den Haag 
en gesubsidieerd door het rbvvo, via diverse platformen de Nederlandse bevolking 
duurzaam van serieuze informatie te voorzien. Daartoe werkte het Voorlichtingsbu-
reau nauw samen met de instellingen die zich hier eveneens voor hadden ingespannen: 
de Commissie inzake Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting, de Stichting Huishou-
delijke Voorlichting ten Plattelande en de Stichting tot Wetenschappelijke Voorlich-
ting op Voedingsgebied. De redacteur van het tijdschrift Voeding, Van ’t Hoog, was 
op papier de voornaamste gegadigde als directeur van het Voorlichtingsbureau. Als 
fanatieke nsb’er maakte hij echter geen kans. Banning schoof de relatief onbeken-
de en jonge huisarts Cornelis den Hartog naar voren, die in januari 1941 aantrad.60 

Het Voorlichtingsbureau trachtte huisvrouwen te tonen hoe zij zo gezond moge-
lijk konden koken met de beschikbare levensmiddelen. Dat gebeurde door de uitgave 
van persberichten en folders, maar ook via radio en bioscoop. Het bureau organiseer-
de lezingen, kooklessen en tentoonstellingen. Een andere taak die, in samenwerking 
met het rbvvo, naar het Voorlichtingsbureau werd overgeheveld, vormde de samen-
stelling van de menu’s voor de Centrale Keukens en voor bedrijfskeukens en de con-
trole op de hygiëne aldaar.61

Een bloeiend netwerk

Aldus bloeiden rond 1940 de initiatieven rond voedingsvraagstukken als nooit tevoren. 
Opvallend was de rol die de rijksoverheid daarin speelde. De wijze waarop zij het nivv 

bij de herdenking van het 25-jarig bestaan van de Voedingsraad’, 424; Den Hartog, ‘Tien jaren Voedingraad’, 
201; Jaarverslag nivv 1940/1941, anivv.
57  Jaarverslag nivv 1940/1941, anivv.
58  Ibidem; C. van den Berg, ‘Over het ontstaan van de Voedingsorganisatie t.n.o.’, 307.
59  Rigter, Met raad en daad, 123.
60  Ibidem.
61  Ibidem, 123.
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jarenlang had laten schipperen en ten slotte had laten opgeven door de geringe inkom-
sten was typerend voor het regeringsbeleid ten aanzien van voeding tot midden jaren 
dertig. De subsidie aan de stichtingen voor huishoudelijke hulp in de steden en op het 
platteland vormde in feite de eerste – onder druk van pressiegroepen en de voor veel 
mensen erbarmelijke omstandigheden afgedwongen – tekenen van ommekeer in dat be-
leid, nota bene in hetzelfde jaar als de sluiting van het nivv plaatsvond. Met de oprich-
ting van het Rijksbureau voor de Voorbereiding op de Voedselvoorziening in Oorlogs-
tijd in 1937 en die van de Voedingsraad en de Voedingsorganisatie tno in 1940 trok de 
rijksoverheid het initiatief definitief naar zich toe. Deze instellingen waren aanvanke-
lijk aangejaagd door eenlingen als Louwes en Van den Berg, die erin slaagden ze binnen 
korte tijd van een gedegen en duurzame institutionele basis te voorzien. Dat was niet in 
de laatste plaats omdat de inspanningen van deze ambtenaren tegen de snel groeiende 
dreiging van een internationaal conflict binnen de rijksoverheid een brede weerklank 
vonden.

Een ander opvallend aspect van de voedingsinitiatieven van eind jaren dertig, 
vormde de kleine kring van ambtenaren, wetenschappers en andere deskundigen die 
overal bij betrokken was. Het rbvvo van Louwes was vanaf eind jaren dertig de spil 
in Nederland op het gebied van voeding. Het maakte beleid op basis van adviezen die 
van diverse kanten werden ingewonnen en het onderzoek waarmee het verschillende 
instellingen belastte. Een belangrijk aanspreekpunt binnen het Rijksbureau vormde 
Dols, die leiding gaf aan de afdeling Voedingsvraagstukken, maar ook zitting had in 
de Voedingsraad én goede banden bezat met Jansen en het nivv. Als geen ander stond 
hij voor de personele verstrengeling binnen de wetenschappelijke en ambtelijke insti-
tuties op voedingsgebied. In mindere mate gold dat ook voor ambtenaren als Van den 
Berg, Eijkel en Banning en voor de belangrijkste Nederlandse voedingswetenschap-
pers en vitamine-experts van de jaren dertig: Jansen, Wolff, Julius en Van Eekelen. 

Jansens laboratorium voor fysiologische chemie en het nivv vormden, tot de op-
richting van de Voedingsorganisatie tno en het Centraal Instituut voor Voedingson-
derzoek in 1940, de belangrijkste wetenschappelijke inrichtingen van Nederland op 
voedingsgebied. Jansen persoonlijk gold onmiskenbaar als de grootste wetenschap-
pelijke expert. Hij was betrokken bij alles wat in Nederland gebeurde op voedings-
gebied, hetzij als hoogleraar, hetzij als directeur van het nivv. Die positie stelde hem 
eindelijk in staat zijn beroep uit te oefenen op de wijze die hij sinds zijn komst naar 
Amsterdam had gezocht. Zo stond het nivv in de beginmaanden van de oorlog niets 
meer een samenwerking in de weg met de Amsterdamse gg&gd, waartegen het colle-
ge van curatoren van de Universiteit van Amsterdam tien jaar eerder nog zulke grote 
bezwaren had gehad. Samen met die dienst en met de Amsterdamse Keuringsdienst 
van Waren werkte Jansen plannen uit om de beschikbaarheid van vitamine C in Am-
sterdam veilig te stellen. Een grootschalig bloedonderzoek onder Amsterdammers 
wees uit, dat een ernstig tekort van die vitamine dreigde. Ook de distributie van vita-
mine D werd ter hand genomen, om de uitbraak van rachitis bij kinderen in de win-
termaanden te voorkomen. Ook met het civo voerde Jansen geregeld gezamenlijke 
onderzoeken uit.62

62  Jaarverslag nivv 1940/1941, Ibidem.
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Van Eekelen en het civo

De oprichting van de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschap-
pelijk Onderzoek was in 1930 bij wet geregeld. Twee jaar later trad de wet in wer-
king en werd het eerste bestuur van de Centrale Organisatie tno geïnstalleerd, 
waaronder de bijzondere organisaties kwamen te ressorteren. Voorzitter werd de 
Utrechtse hoogleraar in de botanie F.A.F.C. Went, die met het advies van de naar 
hem vernoemde commissie in 1925 aan de basis had gestaan van de tno-wet. In het-
zelfde jaar werden plannen gemaakt voor de oprichting van bijzondere organisaties 
voor onder andere nijverheid en landbouw. De Nijverheidsorganisatie tno werd 
in 1934 daadwerkelijk opgericht, maar over de Landbouworganisatie ontstond een 
slepend conflict met het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie was in 
het grootste deel van de jaren dertig verantwoordelijk voor het landbouwbeleid 
en weigerde zijn invloed en bevoegdheden op onderzoeksgebied af te staan aan de 
nieuwe organisatie. Uiteindelijk leidde het conflict tot het aftreden van Gerrit van 
Iterson Jr., die Went in 1935 was opgevolgd als voorzitter van de Centrale Organi-
satie, in 1938. Hij werd op zijn beurt opgevolgd door Alingh Prins, die er in 1939 
eindelijk in slaagde de verhoudingen min of meer te normaliseren. Zo kon tno 
langzaam maar zeker doen waarvoor het was opgericht: het faciliteren van alle we-
tenschappelijke onderzoek ten behoeve van bedrijfsleven en overheid vanuit één 
organisatie.63

De oprichting van de Voedingsorganisatie tno verliep aanzienlijk probleemlozer. 
Van den Berg, Alingh Prins en Dols, die gedrieën de Voedingsraad al in het leven 
hadden geroepen, werden het in het voorjaar van 1940 snel eens over een instituut 
voor voedingsonderzoek onder de tno-paraplu. Ook de keuze voor Utrecht was 
snel gemaakt, waarop Julius bij de plannen werd betrokken. Hij bood de beneden-
verdieping van zijn laboratoriumgebouw aan, dat leegstond nadat het organisch-che-
misch laboratorium niet lang daarvoor een nieuw gebouw had betrokken. 

Van den Berg, Alingh Prins en Dols benaderden eind mei 1940 Van Eekelen met 
de vraag directeur te worden van het civo van de Voedingsorganisatie. Dat had een 
belangrijk voordeel; Van Eekelen was goed thuis in het gebouw waar hij van 1930 tot 
1938 als assistent van Wolff had gewerkt. Hij was derhalve in staat het instituut snel 
gestalte te geven. Hij kreeg de beschikking over zijn eigen oude assistentenkamer in 
het hygiënisch laboratorium, van waaruit hij de benedenverdieping liet verbouwen 
en inrichten door de Rijksgebouwendienst. Hij nam de analist en de instrumentma-
ker van het universiteitslaboratorium in dienst, evenals Julius’ assistent Engel. Deze 
werd per 1 juli als fysioloog aangesteld, nadat hij was teruggekeerd uit krijgsgevan-
genschap in Duitsland. In totaal bestond het civo in de beginmaanden uit negen me-
dewerkers – een aantal dat aan het einde van 1945 was uitgegroeid tot 34. Het civo 
werd eind november 1940, in aanwezigheid van onder meer de voltallige Voedings-
raad, officieel geopend. Zo werd in hetzelfde gebouw en nauwelijks van elkaar ge-
scheiden voedingsonderzoek verricht in opdracht van de overheid, van de Utrechtse 
universiteit en van Organon.64

63  Arjan van Rooij, ‘Modellen van onderzoek. De oprichting van tno, 1920-1940’, Tijdschrift voor sociale en 
economische geschiedenis 4 (2007) 136-160, aldaar 150-6.
64  Van den Berg, ‘Over het ontstaan van de Voedingsorganisatie t.n.o.’, 303; M. van Eekelen, ‘Bij het 25-ja-
rig bestaan van de Voedingsorganisatie t.n.o. en van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek t.n.o.’, 
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Vitamineleveranciers in oorlogstijd

Het bedrijf in Oss zelf ging het in de eerste oorlogsmaanden opvallend voor de wind. 
Dit, ondanks de feitelijke overdracht van bestuur aan de Duitse firma Schering, die 
het bedrijf zich in het najaar van 1940 moest laten welgevallen. Alle bedrijven waar de 
Duitse bezetter economisch voordeel van verwachtte, konden onder toezicht wor-
den gesteld. Met Organon gebeurde dat als joods bedrijf per definitie. Hiertoe meld-
de zich in juli 1940 twee vertegenwoordigers van Schering A.G. bij de bestuurders 
en aandeelhouders van Organon. Die hadden het daarmee slechter kunnen treffen. 
Schering en Organon hadden al octrooien, procedés en ervaringen met elkaar ge-
deeld, sinds het Duitse concern in 1936 Organons dochteronderneming Degewop 
had overgenomen. ‘Het kon voor ons alleen maar nadelen hebben,’ zo taxeerde di-
recteur Tausk, ‘wanneer nu een pottekijker uit een andere onderneming zou verschij-
nen die al onze fabricagevoorschriften en andere gegevens zou krijgen en zou kunnen 
meenemen, b.v. naar Leverkusen [Bayer], Hoechst of Darmstadt [Merck], om maar 
een paar vestigingsplaatsen van grote concurrenten te noemen.’65

Tausk kon zich in die beginmaanden van de oorlog nog geen voorstelling maken 
van de intenties van het Duitse beheer met zijn onderneming. Aanvankelijk kon zijn 
firma de dagelijkse gang van zaken relatief ongestoord voortzetten. Verbaasd moest 
hij in de loop van de oorlog niettemin constateren dat de jurist Konrad Duden, die in 
Oss als Treuhänder van Schering optrad, steeds sterker de belangen van zijn Duitse 
werkgever vertegenwoordigde en niet die van Organon zelf. Tegelijkertijd trachtte 
Schering Organons aandelen in handen te krijgen. Daarin slaagde het maar gedeelte-
lijk. Grootaandeelhouder Saal van Zwanenberg was al in juli 1940 naar het buitenland 
gevlucht en hij poogde vanaf dat najaar de belangen van zijn firma vanuit Londen te 
behartigen. Schering kreeg Laqueurs aandelen in handen in ruil voor de toezegging 
dat hij mocht emigreren. Ofschoon die belofte niet werd nagekomen, kwamen La-
queur en zijn vrouw relatief ongeschonden de oorlog door.66

Onafhankelijk van deze machtsovername, schoot de eerste maanden van de oorlog 
de verkoop van vitamines omhoog. Tussen mei en augustus 1940 verkocht Organon 
voor ruim 39.000 gulden vitamines, meer dan een verdubbeling in vergelijking met 
de 16.500 gulden in dezelfde periode een jaar tevoren. Aan die groei kwam geen eind. 
In 1941 zette het bedrijf voor 600.000 gulden aan vitamines om, op een totale omzet 
van iets minder dan twee miljoen. De vraag bleek zo groot dat Julius de controles niet 
meer kon bijbenen. Te meer, daar hij Engel moest missen, die al sinds de mobilisatie 
van september 1939 afwezig was. Organon bracht steeds vaker partijen in de handel 
zonder de expliciete goedkeuring uit Utrecht – een situatie die Tausk zelf ‘hoogst on-
plezierig’ noemde en absoluut niet de bedoeling, ware het niet dat de ‘verkoop van 
deze vitamine-preparaten op het oogenblik krankzinnig hard loopt, zoodat de fa-
briek voortdurend achterstand heeft.’67

Organon rook zijn kansen, nu allerhande vitamineproducten schaars dreigden te 
worden. ‘Er is vraag naar een gistextract met een gestandaardiseerd gehalte aan Vit. B1 

Voeding 26 (1965) 319-329, aldaar 322; M. van Eekelen, ‘Herinneringen aan het Civo’, Gorterkrant. Personeels-
orgaan hoofdgroep Voeding en Voedingsmiddelen tno 9, 4 (1985) 1-3.
65  Tausk, Organon, 204.
66  Ibidem, 210; Knegtmans, ‘Onderwijs, wetenschap en particulier initiatief’, 93.
67  Tausk, Organon, 249; correspondentie Julius – Organon, 3 en 9 september 1940, boo, ha 35-2.
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en B2,’ stelde het bedrijf in september 1940 vast. ‘[W]ij zijn van plan, om ons op deze 
standaardisatie te gaan toeleggen.’68 In de praktijk betekende dat uiteraard dat Julius 
de ijkingen voor zijn rekening moest nemen – en dat was precies zijn bedoeling. Or-
ganon suggereerde de ijking van vitamine B1, waarmee Julius geen ervaring had, over 
te laten aan Jansens conservator Westenbrink in Amsterdam. Julius sloeg deze in-
breuk op zijn autoriteit zelfverzekerd af door Oss te bezweren dat de standaardisatie 
van vitamine B1 binnen de mogelijkheden van zijn laboratorium lag. Hij had Emme-
rie op de kwestie gezet en beloofde ‘met de meest mogelijke spoed te werk’ te gaan.69

Organons voorstel vitamines uit levers te extraheren, paste in dit beleid. Op sug-
gestie van Julius richtte het bedrijf zijn aanbod naast Banning ook aan directeur-ge-
neraal van de Volksgezondheid Van den Berg. Deze reageerde positief en verklaarde 
zich bereid proeven met de verwerking van levers – financieel – te ‘bevorderen’. Het 
farmaceutische bedrijf sloeg daarmee twee vliegen in één klap. Terwijl het zich op-
wierp als vitamineleverancier voor de Nederlandse overheid, had het gedaan gekre-
gen dat een nieuwe tak van research door diezelfde overheid werd gefinancierd. Voor 
extractie moest Organon een methode uitwerken de levers van alle bacteriën te ont-
doen. Het had daarbij, zoals Tausk het tegenover Julius verwoordde, niet de hoog-
ste prioriteit zo efficiënt mogelijk tot een zo zuiver mogelijk eindresultaat te komen, 
maar om ‘zoveel mogelijk wegen voor later open te houden’. De subsidie werd met 
andere woorden aangewend om in verschillende richtingen te experimenteren. In de 
door Van den Berg gevraagde uitwerking van Organons onderzoeksvoorstel was het 
echter vooral zaak geen argwaan van dien aard te wekken en de omschrijving van de 
werkwijze ‘als 100% safe en fool-proof’ te formuleren. Julius werkte mee het voor-
stel zo goed mogelijk dicht te timmeren, al achtte hij eventuele argwaan van de zijde 
van betrokken ambtenaren volkomen ongegrond zolang de eindproducten bacterie-
vrij en de methode te verantwoorden bleef.70

Als vinger aan de pols bij de beleidsmakers bleef Julius kortom van grote waarde 
voor Organon. Hij was onder meer dankzij zijn betrokkenheid bij de Voedingsraad 
goed op de hoogte van de prioriteiten en behoeftes van de Nederlandse overheid op 
vitaminegebied. Ondanks de afstand die hij in het openbaar van Oss verlangde, verte-
genwoordigde hij achter de schermen constant de belangen van ‘zijn’ firma. Dat deed 
hij niet zelden op eigen initiatief. Begin september 1940 wijdde de Voedingsraad een 
vergadering aan de Nederlandse vitaminevoorziening. Daarvan bracht Julius Orga-
non tevoren op de hoogte. Hij verzocht om een inventaris van de beschikbare voor-
raden van de verschillende vitamines in Oss. Immers,

[o]m het beste de aandacht op de N.V. Organon gevestigd te kunnen houden, lijkt het mij 
wenschelijk, dat ik zoo goed mogelijk op de hoogte ben van de situatie bij U, wanneer een 
en ander ter sprake komt.71

Die situatie zag er niet slecht uit. Organon bezat 45 miljard eenheden vitamine A, 
waar Nederland per maand circa een miljard eenheden verbruikte. Bij gelijkblij-
vend verbruik zou Organon de Nederlandse bevolking bijna vier jaar lang van deze 
vitamine kunnen voorzien. Ook al voorzag het bedrijf een aanhoudend stijgende 

68  Organon aan Julius, 18 september 1940, boo, ha 35-2.
69  Julius aan Organon, 26 september 1940, boo, ha 35-2.
70  Correspondentie Julius – Organon, 3 en 5 oktober 1940, boo, ha 35-3.
71  Julius aan Organon, 31 augustus 1940, boo, ha 35-2.
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afzet, dan nog was de voorraad geruststellend – zeker zolang de aanvoer vanuit 
Noorwegen mogelijk bleef. Aan vitamine B1 bezat het bedrijf een voorraad voor 
ongeveer twintig maanden: 600 gram bij een verbruik van 30 gram per maand. Vita-
mine C had Organon nog tegen een gunstige prijs kunnen inkopen bij Hoffmann-
La Roche, het Zwitserse bedrijf waarmee het in 1937 de gezamenlijke Amerikaanse 
dochtermaatschappij Roche-Organon Inc. had gesticht. Organon bezat nu 25 kilo 
bij een normaal verbruik van anderhalve kilo per maand; goed voor ruim zestien 
maanden. Bovendien verwachtte Oss de eigen synthese van vitamine C, daarbij het 
patent van Hoffmann-La Roche omzeilend, binnen afzienbare tijd ‘voor elkaar’ te 
hebben. Voor vitamine D tot slot was Organon volledig aangewezen op de eigen 
fabricage, nu het was afgesloten van extra leveranties uit Groot-Brittannië. Uit de 
beschikbare 2,5 kilo ergosterol verwachtte het bedrijf een voorraad van 125 gram 
vitamine D2 te kunnen vervaardigen, goed voor ruim vier maanden. De doorlopen-
de productie van Davitamon zou de Nederlandse behoefte evenwel kunnen blijven 
dekken.72

Organon was met deze voorraden veruit de belangrijkste vitamineleverancier van 
Nederland. Geen ander ook was in staat een zo gevarieerd palet aan vitamines – A, 
B1, C, D, E en K – voor de handel te produceren als het bedrijf in Oss. Brocades ver-
kocht eind jaren dertig zijn eigen door zijn fabriek Brocapharm geproduceerde vi-
taminepreparaten onder de naam pharmaneurine (vitamine B1) en pharmascorbine 
(vitamine C). Evenals de farmaceutische producten van andere leveranciers die Bro-
cades verkocht, moesten de vitamines die als basis dienden voor deze preparaten van 
elders komen. Dat werd een snel groeiend probleem met de uitbraak van de oorlog. 
Datzelfde gold voor de eigen levertraan die Brocades onder de naam Jecovitol ver-
kocht. Noury & Van der Lande verkocht vitamine C van Hoffmann-La Roche en zag 
de levering daarvan derhalve gestokt.73

De grootste concurrent van Organon bleef Philips-Van Houten, ook al beperkte 
dat bedrijf zijn productie tot vitamines A en D. Enigszins triomfantelijk merkte Or-
ganon op dat het ‘slechts aangenaam [zal] kunnen zijn, wanneer Philips-Van Hou-
ten geen dehydrocholesterol meer zal kunnen krijgen,’ de stof waaruit de vitamine-
producent uit Weesp zijn vitamine D3 vervaardigde. De ‘dierlijke’ vitamine D3 had 
na recent onderzoek eind jaren dertig de schijn effectiever te werken bij mensen dan 
het ‘plantaardige’ vitamine D2 dat Organon bleef produceren. Philips-Van Houten 
verkocht het naast zijn gangbare Dohyfral met vitamine D2 als Neo-Dohyfral. Toch 
bleef veel op dat moment nog onduidelijk. Zo stelde Philips-adviseur Gorter in het-
zelfde jaar, dat hij bij een klinische studie geen verschil had kunnen vinden tussen vi-
tamine D2 en D3.74

Philips-Van Houten bleef bij de leverantie van vitamines A en D gedurende de 
oorlog een geduchte concurrent. Dat was niet in de laatste plaats het gevolg van de 
activiteiten die Gorter ontplooide. De Leidse hoogleraar kindergeneeskunde was in 
1929 initiatiefnemer geweest voor de oprichting van een Instituut voor Preventieve 
Geneeskunde. Onder auspiciën van die instelling, waarvan de arts J.P. Bijl directeur 

72  Organon aan Julius, 3 september 1940, boo, ha 35-2.
73  Prijscouranten Brocades 1939-1941, aba; Organon aan Julius, 20 november 1940, boo, ha 35-3.
74  Organon aan Julius, 3 september 1940, boo, ha 35-2; E. Gorter, ‘Over de behandeling en het voorkomen 
van rhachitis door toediening van een groote hoeveelheid vitamine D ineens’, Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde 48 (1940) 2816-2819; On the activities of Philips-Van Houten (Weesp 1947) 5-6.
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werd, initieerde Gorter verschillende onderzoeken naar het voorkomen van aandoe-
ningen onder kinderen.75 

In de zomer van 1941 voerde hij, in samenwerking met de Utrechtse hoogleraar 
C.F. van Oyen, een onderzoek uit naar het effect van de toediening van extra vitami-
ne D aan schoolkinderen via melk. Wolff had in samenwerking met de schoolartsen 
van de ggd in Utrecht in 1930 en 1931 een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd, zon-
der resultaat. Daarvan had Gorter evenwel geen weet. Bovendien rechtvaardigden 
de oorlogsomstandigheden een nieuw onderzoek. Melk en levertraan waren schaars 
geworden, wat het risico op rachitis bij kleine kinderen vergrootte. Op verzoek van 
Gorter en enkele collega-kinderartsen stelden Van den Berg en Banning, die eveneens 
waren betrokken bij het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, om die reden die-
zelfde zomer een aparte studiecommissie in. Deze moest zoeken naar een beschik-
bare en geschikte vervanger voor de gangbare levertraan als preventief toe te dienen 
middel ter voorkoming van vitamine A en D-gebrek.76

Julius nam zitting in deze commissie en bracht Organon, dat met zijn Davitamon 
optrad als één van de leveranciers van het vervangend preparaat, daarvan openhartig 
op de hoogte. Hij bekende Tausk dat hij, overtuigd van de werking van Davitamon, 
een extra proef overbodig vond. Om zich niet te zeer voor te doen als vertegenwoor-
diger van het bedrijf in Oss, zag hij er evenwel het nut van in ‘het bewijs, gehaald uit 
een daarop gerichte proef, op tafel [te] leggen’.77 Daarbij achtte hij het onderzoek po-
tentieel van grote waarde voor Organon. Dankzij de inmenging van Van den Berg, 
Banning en Julius zelf had het Instituut voor Preventieve Geneeskunde directe aan-
sluiting bij de Voedingsraad, bij de beleidsmakers en bij de praktijk. Banning was 
als geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid bovendien belast met het 
toezicht op de consultatiebureaus, waar moeders van zuigelingen en jonge kinderen 
vitaminepreparaten kregen voorgeschreven.78 Het middel was volgens Julius bedoeld 
voor kinderen in de eerste twee levensjaren in heel Nederland, zo’n 340.000, en moest 
zeker vijftien keer per jaar worden toegediend.79 

Dankzij de betrokkenheid van Gorter leek het Julius niet moeilijk te raden wie uit-
eindelijk de lucratieve opdracht zou krijgen de preparaten te leveren. ‘Ik denk, dat, 
als er “geregeld” wordt, men Philips-Van Houten wel zal inschakelen,’ zo voorzag 
hij. Zelf zou hij uiteraard zijn best doen voor Organon, zoals hij Tausk beloofde: 
‘Ik zal de zaak bij Banning “warm” houden. Het zal zeker over hèm loopen. Als het 
dienstig is contact met hem te zoeken, zal ik je waarschuwen.’ In dat geval drukte hij 
Tausk nogmaals op het hart zijn naam niet te laten vallen: ‘Ik denk meer te kunnen 
doen, als men mij niet te zeer met Organon geliëerd voelt! Je snapt dat wel.’80

Op last van de Voedingsraad verspreidden de ggd’s en kruisverenigingen in 1941 
gratis vitamine D-tabletten onder kinderen tot drie jaar en zwangere vrouwen. Hier-
toe trok de rijksoverheid 100.000 gulden uit. Ook de volgende oorlogsjaren vond dis-
tributie van vitamine D plaats. Het is niet bekend of Organon hiervoor zijn vitamine 

75  A.M. Luyendijk-Elshout, ‘Gorter, Evert (1881-1954)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/gorter (11-02-2010).
76  Correspondentie Julius – Organon, 24 en 25 juli 1941, boo, ha 36-2.
77  Julius aan Organon, 25 juli 1941, boo, ha 36-2.
78  C.P.J. Hoek, ‘Het verstrekken van Dohyfral en Davitamon’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 
76, ii (1932) 3221.
79  Ibidem.
80  Alle citaten: Ibidem.
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D-voorraad uiteindelijk ter beschikking heeft kunnen stellen, maar het is met Julius’ 
inspanningen zeer goed mogelijk.81

Een kleine wereld

Het vermengen van de belangen van de industrie met initiatieven ten behoeve van de 
volksgezondheid was niet aan de orde van de dag, maar de verleiding daartoe bleek 
groot voor wie als Julius of Gorter zowel nauw betrokken was bij staatsinitiatieven als 
bij commerciële bedrijven. Feit is dat de belangen in de kleine wereld van het voedings-
beleid en -onderzoek in Nederland rond de Tweede Wereldoorlog dwars door elkaar 
heenliepen. Universitaire onderzoekers, ambtenaren en vertegenwoordigers van be-
drijven hadden in hun diverse functies voortdurend met elkaar te maken. Geen plaats 
vormde hiervan een tastbaarder bewijs dan Julius’ hygiënisch laboratorium. Daar 
kwam het universitaire onderzoek niet alleen dagelijks in contact met het industriële 
werk voor Organon, maar sinds de vestiging van het civo een verdieping lager, ook 
met het onderzoek van deze overheidsorganisatie. Van Eekelens instelling was immers 
fysiek maar nauwelijks gescheiden van het hygiënisch laboratorium, en niet alleen 
doordat de directeur zelf in zijn oude assistentenkamer zetelde. Ook het onderzoek 
vond vanaf 1942 geregeld plaats in enkele lokalen van het hygiënisch laboratorium.82

De voordelen van de verwevenheid van de kring van voedingsonderzoekers en -be-
leidsmakers waren onomstreden. Zo werkten het civo onder Van Eekelen, de di-
recteur van de Amsterdamse Keuringsdienst van waren Straub en Jansens nivv ge-
zamenlijk aan de ontwikkeling van de eerste Nederlandse voedingsmiddelentabel. 
Deze werd nuttig geacht ter berekening van de voedingswaarde van de beschikba-
re voedingsmiddelen, waarop de Voedingsraad en haar Polscommissie hun adviezen 
konden baseren. Het bracht een omvangrijke hoeveelheid werk met zich mee om de 
voedingswaarde, in termen van hoeveelheid vetten, eiwitten, koolhydraten en vitami-
nes, in de tabel vast te leggen. Gedrieën kon dit onderzoek, dat deels was gebaseerd 
op literatuurstudie, veel sneller en beter worden uitgewerkt dan door één van de in-
stellingen afzonderlijk. In 1941 werd een voorlopige voedingsmiddelentabel gepubli-
ceerd in het tijdschrift Voeding, die daarop steevast en met succes werd gebruikt als 
basis voor de onderhandelingen met de Duitse bezetter over de vast te stellen voed-
seldistributie van de Nederlandse bevolking.83

Op dit punt betaalden de korte afstanden binnen Nederland en de grote verwe-
venheid van de diverse instellingen en stichtingen zich uit. Net als tijdens de Eerste 
Wereldoorlog leek een elan op te komen waarmee de verschillende onderzoekers en 
ambtenaren zich verenigden in dienst van volksvoeding en volksgezondheid. Toch 
was dat niet altijd het geval. Juist ook in de kamers van het hygiënisch laboratorium 
bleek dat de samenwerking tussen de voorvechters van goede voeding in Nederland 
minder voortvarend verliep dan had gekund. De niet altijd gelijkgestemde belangen 
waren daaraan debet. Een typerend voorbeeld vormde het vitamine C-onderzoek, in 
het bijzonder de zoektocht naar kunstmatig vitamine C.

Over de fysiologische werking van en behoefte aan deze vitamine heerste in ver-

81  Rigter, Met raad en daad, 122.
82  Correspondentie Julius – curatoren, 19 juni 1941, 6 november 1941, 24 december 1941, 27 april 1942, 5 
september 1942, acuu, 1865.
83  M. van Eekelen, ‘De ontwikkeling van de Voedingsorganisatie t.n.o.’, 447.
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houding tot vitamines als A, B en D relatief lange tijd onduidelijkheid. Scheurbuik 
kwam in de westerse wereld nauwelijks nog voor. In Nederland vormden veel groen-
ten, fruit – waaronder geïmporteerde zuidvruchten – en aardappelen een voldoende 
vitamine C-bron, waardoor van gebrek zelden sprake was. Wolff vroeg zich in 1933 
nog hardop af of vitamine C ooit een belangrijk geneesmiddel zou worden, ondanks 
de onderzoeken die hij toen al voor Organon in die richting uitvoerde.84 Drie jaar 
later promoveerde zijn assistent Van Eekelen als eerste in Nederland op de menselij-
ke behoefte aan vitamine C met een op zichzelf uitgevoerd onderzoek. Hij kwam na 
een volledig vitamine C-vrij dieet gedurende bijna drie maanden tot de conclusie dat 
een volwassene dagelijks ongeveer 50 mg aan de vitamine verbruikt – een advies dat 
sindsdien de standaard is gaan vormen.85

Organon maakte daarop werk van de productie van vitamine C, in het bijzonder 
met het oog op het panvitaminepreparaat waaraan het bedrijf eind jaren dertig ging 
werken. Een extra stimulans vormde de aanzienlijke prijsverhoging die Hoffmann-
La Roche had doorgevoerd voor zijn synthetisch vitamine C of ascorbinezuur, waar-
voor het sinds 1933 het patent bezat. Organon was tot dusver gewoon zijn vitamine 
C uit Zwitserland te betrekken. Dat onderzoek voltrok zich in twee richtingen. Aan-
vankelijk legde Wolff de nadruk op zuivering van natuurlijk vitamine C uit aardap-
pelen, bloemkoolbladeren en later rozenbottels. Wegens de kosten en moeilijkheden 
die hiermee waren gemoeid enerzijds en door de dreiging geheel afgesloten te raken 
van de aanlevering uit Zwitserland, ondernam Organon vanaf 1940 ook pogingen as-
corbinezuur synthetisch te produceren.86 

De kern van dat onderzoek was het omzeilen van La Roches patent, want het be-
drijf weigerde daarop licenties te verlenen. Dat leek op zichzelf geen onoverkome-
lijk probleem; het patent beschermde slechts één schakel in de productie van ascor-
binezuur. Die verliep van de bereiding van sorbose uit sorbitol, via ketogulonzuur 
naar ascorbinezuur. Het was die laatste synthese die, door verwarming op 100 graden 
Celsius in zuur milieu, nauwkeurig door het octrooi werd afgeschermd. Organon 
moest zich om te beginnen evenwel toeleggen op de bereiding van sorbose. Even was 
er sprake van geweest dat de farmaceutische dienst van de landmacht een medewer-
ker op Julius’ laboratorium zou detacheren ter assistentie daarvan, maar die regeling 
vond geen doorgang. Daarop zond Organon zijn medewerker P.F. Prinsen Geerligs 
naar Utrecht om de microbiologische omzetting van sorbitol, een aan druivensuiker 
verwante stof, in sorbose te leren kennen. Daarin slaagde hij vrij spoedig.87

De volgende stappen in het productieproces vonden plaats in Oss, waardoor Prin-
sen Geerligs in januari 1941 weer uit Utrecht vertrok. Bij Organon werkte hij bij 
de bereiding van vitamine C samen met de jonge chemicus J.F. Arens. Julius hield 
de vinger evenwel stevig aan de pols om de Voedingsraad zo nodig op de hoogte 
te brengen van Organons vorderingen. Zowel in Utrecht als in Oss heerste in de 
zomer van 1940 optimisme over die voortgang. Op de vraag van Julius of hij er al 
melding van kon maken dat Nederlandse synthetische vitamine C binnen afzienba-

84  Wolff aan Organon, 4 augustus 1933, boo, ha 28-3.
85  Den Hartog, ‘Periodes in de ontdekking en waardering van vitamines – deel 2’, 92-93.
86  Correspondentie Julius – Organon, 19 januari, 24 maart en 28 oktober 1937 en 17 juni 1940, boo, ha 31-
4, ha 32-2 en 35-1.
87  Tausk, Organon, 250; correspondentie Julius – Organon, 17 juni en 31 augustus 1940, boo, ha 35-1 en 
35-2.
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re tijd een feit zou zijn, antwoordde Oss bevestigend: ‘Het lijkt ons stellig verant-
woord om te zeggen, dat de ascorbinezuursynthese hier in het land “voor elkaar” 
zal komen.’88 

Dat bleek een ernstige misvatting. Maar Julius kreeg het in die veronderstelling in 
de Voedingsraad gedaan dat de gemeente Amsterdam wachtte met de aankoop van 
een partij vitamine C van Hoffmann-La Roche ter distributie onder kinderen. Julius 
had de Voedingsraad verzekerd ‘dat ik het mogelijk achtte, dat ook de weg sorbose-
ascorbinezuur buiten bestaande patenten om hier in Nederland door ter zake kun-
dige instanties zou kunnen worden afgelegd’.89 De gedachte aan een Nederlandse 
vitamine C sprak de leden van de Voedingsraad zeer aan, waarop Jansen werd opge-
dragen Amsterdam over te halen op de productie daarvan te wachten. Daarmee lag de 
druk geheel bij Organon, zoals Julius in zijn verslag aan het bedrijf nuchter opmerk-
te: ‘U ziet, dat er dus in deze aangelegenheid een heeleboel beweging zit, een weten-
schap, waar U wellicht Uw voordeel mee zou kunnen doen. Wat het vitamine C be-
treft is dus spoed wel aan de orde.’90

Uiteindelijk slaagde Organon er echter pas later in de oorlog in de vitamine te syn-
thetiseren. Arens omzeilde La Roches patent door de synthese van ascorbinezuur bij 
neutrale reactie te laten plaatsvinden – en niet bij zure of alkalische. Begin 1942 had 
de Voedingsraad niettemin nog een partij van 130 miljoen tabletten van Hoffmann-
La Roche gekocht om onder de bevolking te verdelen. De aanvoer ervan was even-
wel uiterst onzeker, enerzijds doordat Duitsland de vitamines voor zijn troepen kon 
opeisen, anderzijds omdat de geallieerden de levering om precies die reden konden 
blokkeren. Daarbij viel de aardappeloogst – bij gebrek aan import van zuidvruchten 
in de oorlog de belangrijkste bron van vitamine C – van de winter van 1940/41 erg 
tegen. Er heerste dus niet alleen als gevolg van Julius’ belofte vrij spoedig grote vraag 
naar een Nederlandse vitamine C-voorziening.91

Het was met name het civo, onder vitamine C-expert Van Eekelen, dat zich sterk 
maakte om in die behoefte te voorzien. In samenwerking met Jansens nivv zette Van 
Eekelen in 1941 een onderzoek op dat tot doel had te bekijken bij welke conserve-
ringsmethode het vitamine C-gehalte van aardappelen het best op peil bleef. Met te-
leurstellend resultaat, want het vitamine C-verlies bleek bij elke wijze van bewaring 
praktisch even groot. Beide instituten onderzochten daarnaast samen met het Cen-
traal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek in Wageningen eveneens het vita-
mine C-gehalte van diverse soorten aardappelrassen. Tot dusver speelde de voedings-
waarde bij telers nauwelijks een rol; de bestendigheid tegen ziekten en plagen een des 
te grotere.92

Maar het vitamine C-onderzoek beperkte zich niet tot Jansen en Van Eekelen. Het 
nivv werkte vanaf 1942 samen met W.A. Scholten’s Aardappelmeelfabrieken in Gro-
ningen aan een onderzoek vitamines te zuiveren uit het afvalwater dat bij de aardap-
pelverwerking vrijkwam. Bij dat onderzoek werd, na bemiddeling door tno, een jaar 

88  Organon aan Julius, 3 september 1940, boo, ha 35-2.
89  Organon aan Julius, 9 september 1940, boo, ha 35-2.
90  Ibidem.
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later ook de Groningse hoogleraar organische chemie H.J. Backer betrokken.93 Bij-
kans alle vitamineonderzoekers in het land hielden zich daarnaast via bloedproeven 
bezig met de controle van de vitaminevoorziening van de bevolking. De Polscom-
missie deed dat werk uiteraard, evenals het Instituut voor Preventieve Geneeskunde. 
Maar ook Julius werd met grote regelmaat door artsen benaderd met dergelijke ver-
zoeken. Een volontair op zijn laboratorium hield zich vanaf 1942 uitsluitend hiermee 
bezig.94

Het meest succesvolle en tot de verbeelding sprekende initiatief op vitamine C-ge-
bied stamde wederom van het civo. Van Eekelen slaagde er eveneens in een methode 
te ontwikkelen de vitamine te synthetiseren zonder inbreuk te maken op La Roches 
patent. Hij verhitte het ketogulonzuur niet in een zuur milieu, wat het patent ver-
bood, maar verhitte het zuur zelf. Voor dit procedé vroeg Van Eekelen eind 1941 een 
eigen octrooi aan. De eigenlijke productie van vitamine C was vervolgens het gevolg 
van een slagvaardige samenwerking tussen verschillende bedrijven. Van Eekelen wist 
glucose te betrekken van een fabriek in Gouda. De omzetting in sorbose vond plaats 
in het laboratorium van Shell. Voor de volgende stap in de keten was de Nederlandse 
Gist- en Spiritusfabriek (ngsf) in Delft verantwoordelijk, waarna het ascorbinezuur 
geproduceerd werd in de Chemische Fabriek Naarden. Deze werkverdeling bracht 
een wezenlijk voordeel met zich mee. De Duitse bezettingsmacht werd zo misleid, 
omdat onduidelijk bleef wáár de vitamine C nu werkelijk werd gemaakt.95

Bij deze bewonderenswaardige mate van samenwerking tussen vitamineonderzoe-
kers, ambtenaren en producenten in Nederland, wekt één kwestie verbazing. Julius 
en Van Eekelen waren twee van de actiefste onderzoekers op dit terrein en deelden 
nota bene hun laboratoriumruimte. Toch hebben zij elkaar niet bijgestaan bij de pro-
ductie van synthetisch vitamine C, ofschoon zij hieraan tegelijkertijd werkten, of, in 
het geval van Julius, daarbij althans nauw betrokken waren. Het is een reële moge-
lijkheid dat Julius’ loyaliteit ten opzichte van Organon een optimale samenwerking 
in de weg stond.

Stilstand

De vergaderingen van de Voedingsraad, het werk van het Voorlichtingsbureau en de 
onderzoeken en controles van het nivv, het civo en de voedingswetenschappers aan 
de verschillende universiteiten konden tot ver in de oorlog relatief ongestoord door-
gaan. Pas in het najaar van 1944 kwam hieraan een eind. Op veel plaatsen werden 
gas en electriciteit afgesloten. Het gebrek aan kolen werd nijpend. Het treinverkeer 
kwam stil te liggen, mede vanwege het gevaar van beschietingen. Communicatie via 
post en telefoon werd toenemend bemoeilijkt. Onder die omstandigheden waren de 
diverse laboratoria vaak gedwongen het werk neer te leggen.96 

Organon had het geluk dat zuidelijk Nederland in september 1944 werd bevrijd. 
Siegfried Zastrow, die Duden in 1943 had vervangen als Treuhänder van Organon, 

93  Ibidem; Correspondentie H.J. Backer – curatoren, 7 en 11 mei 1943, acrug, 532.
94  ‘Verslag van het laboratorium van het Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding over 1941-1942’; Julius 
aan curatoren, 27 april 1942, acuu, 1865.
95  A.C. de Gooijer, Over de tong. Veertig jaar voedingsonderzoek – Voedingsorganisatie tno (Aarlander-
veen 1980) 15; Van Eekelen, ‘Herinneringen aan het Civo’, 1-2; Interview Van Eekelen.
96  Knegtmans, Professoren van de stad, 384; Tausk, Organon, 269 en Van Eekelen, ‘De ontwikkeling van de 
Voedingsorganisatie t.n.o.’, 448.
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nam begin september al de benen – samen met de beide overige Duitse werkkrachten. 
De omstandigheden waren beter dan in het Noorden, maar werk verzette Organon 
nauwelijks meer. De fabriek lag het laatste oorlogsjaar grotendeels stil, het bedrijf le-
verde enkel preparaten uit de voorraad. Onderzoek werd in de van electriciteit en gas 
verstoken gebouwen helemaal niet meer gedaan, nog los van de onmogelijkheid tot 
overleg met Julius in het nog bezette Utrecht.97

De situatie aan het hygiënisch laboratorium was in de winter van 1944/1945 niet 
minder erbarmelijk. Hetzelfde gold voor het nivv en het civo. Ook op dit laatste in-
stituut lag het werk nagenoeg stil. Van Eekelen wist zijn vertrekken nog nuttig te ma-
ken door ze in dienst te stellen van de Binnnenlandse Strijdkrachten. Die, zo tekende 
de civo-directeur later op in zijn herinneren aan het instituut, verstopten er wapens. 
In ruil voor het risico dat hij daarmee liep, kreeg Van Eekelen gedaan dat de kaarten 
van zijn gezin uit het bevolkingsregister werden verwijderd. Inderdaad bleek de op-
slag van stenguns, handgranaten en zelfs een kleine vliegtuigbom in de kelder en tus-
sen de plafonds van het instituut niet zonder gevaar. Een week voor het einde van de 
oorlog werd het hele hygiënische laboratorium nog door de Duitsers, die blijkbaar 
iets vermoedden, doorzocht. Van Eekelen heeft daarop korte tijd ondergedoken ge-
zeten en het civo pas na de bevrijding weer bezocht.98 

97  Tausk, Organon, 269.
98  Van Eekelen, ‘Herinneringen aan het civo’, 2a.




