
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en
overheid 1918-1945

Huijnen, P.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Huijnen, P. (2011). De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie
en overheid 1918-1945. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-belofte-van-vitamines-voedingsonderzoek-tussen-universiteit-industrie-en-overheid-19181945(fbf327ba-c50d-44fb-b804-572cfa799c6f).html


144 slot: wetenschappers tussen algemeen en eigen belang

Slot: Wetenschappers tussen algemeen en 
eigen belang

De Tweede Wereldoorlog leidde in veel landen tot een heroriëntatie op de positie van 
de wetenschap in de samenleving, waarbij de praktische betekenis van universitair 
onderzoek voor de maatschappij centraal stond. In Nederland was deze laatste vraag 
al onderwerp van een telkens terugkerende discussie die zijn aanvang vond in de Eer-
ste Wereldoorlog en zich concreet toespitste op de in 1931 opgerichte instelling voor 
toegepast wetenschappelijk onderzoek tno. De Utrechtse chemicus Hugo Rudolph 
Kruyt pleitte in zijn beroemd geworden rede ‘Hooge school en maatschappij’ in dat-
zelfde jaar voor academisch onderwijs dat meer tegemoet kwam aan behoeftes uit de 
samenleving. Maar waar het om onderzoek ging was Kruyt er een overtuigd voor-
stander van het toegepaste onderzoek buiten de muren van de universiteit te houden. 
De universitaire wetenschap behoorde ‘toepasbaar’ te zijn, maar moest zich niet be-
zighouden met de toepassingen zelf. Daarvoor was naar zijn mening de industrie ver-
antwoordelijk.1

Een strikte scheiding van fundamenteel onderzoek (aan universitaire laboratoria) 
en toegepaste vormen (daarbuiten) bestond echter ook toen al niet. Aan universiteit-
slaboratoria werden geen vermarktbare producten ontwikkeld, zoals Jansen bijvoor-
beeld in Batavia had gedaan met de productie van een vitamine B1-preparaat. Maar de 
grenzen die Kruyt aan de taak van de academische wetenschap stelde, waren op dat 
moment al aan het vervagen. Onderhavige studie laat zien dat ijkingen, controles en 
onderzoek met toepassingsgerichte doelstellingen wel degelijk een substantiële plek 
binnen universitaire laboratoria begonnen in te nemen. Alle Nederlandse vitamine-
onderzoekers van naam, of het nu ging om Jansen, Wolff of Gorter, hielden zich in 
samenwerking met de industrie in meer of mindere mate bezig met dergelijke vor-
men van onderzoek. Hetzelfde gold voor diverse van hun collega’s op andere terrei-
nen van onderzoek. 

Direct na de Tweede Wereldoorlog leefde ook de idee van zuivere universitaire 
wetenschap weer op. In 1945 presenteerde Vannevar Bush, hoofd van de Ameri-
kaanse overheidsinstelling Office of Scientific Research and Development, een ad-
viesrapport getiteld Science – The Endless Frontier. Daarin zette hij, op instigatie 
van president Franklin D. Roosevelt, zijn visie uiteen op de beste rolverdeling tus-
sen universitair en toegepast onderzoek. De voorbije jaren was de enorme waarde 
van wetenschappelijk onderzoek gebleken voor de oorlogvoering – waartoe ook 
in dit verband de ontwikkeling van de atoombom als meest pregnante voorbeeld 
gold – en via bijvoorbeeld de productie van penicilline voor de volksgezondheid. 
Roosevelt zocht naar de juiste wijze om de symbiose tussen academisch onderzoek 

1  Jan C.C. Rupp, Van oude en nieuwe universiteiten. De verdringing van Duitse door Amerikaanse invloe-
den op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995 (Den Haag 1997) 116-117; 
Baneke, Synthetisch denken, 68; Zie ook: Somsen, ‘Wetenschappelijk Onderzoek en Algemeen Belang’.
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en de maatschappij ook in vredestijd te laten voortbestaan. Bush pleitte voor over-
heidsfinanciering van universitair onderzoek in zijn meest zuivere en fundamentele 
vorm. Zonder financiële steun zou dit type wetenschap worden verdrongen door 
meer praktisch toepasbare onderzoeken in opdracht van overheid of industrie. Zui-
vere wetenschap was volgens Bush van essentieel belang voor de vooruitgang van de 
samenleving, ook al ontbeerden haar uitkomsten doorgaans direct nut. Onderzoek 
naar fundamentele problemen bleek op den duur immers niet zelden de bron van 
zeer praktische toepassingen – zoals de mogelijkheid van een atoombom zelf al ja-
ren eerder werd voorspeld door de uit de theoretische natuurkunde voortgekomen 
quantummechanica.2

Bush’ rapport vormde de basis voor de oprichting van de National Science Foun-
dation (nsf) in 1950, de Amerikaanse overheidsinstelling voor de financiering van 
zuiver wetenschappelijk onderzoek. Zijn invloed reikte ook tot buiten de Verenigde 
Staten; in Europa fungeerde Science – The Endless Frontier als inspiratiebron voor 
vergelijkbare instellingen, zoals de eveneens in 1950 opgerichte Nederlandse Orga-
nisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (zwo) of de twee jaar eerder in het 
leven geroepen Max-Planck-Gesellschaft in Duitsland. Deze laatste organisatie was 
de opvolger van de Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die al sinds 1911 bestond. Ook het 
Belgische Nationale Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek was al in 1928 opge-
richt met het doel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek financieel te ondersteu-
nen. Hoewel het rapport de visie op wetenschap die na de oorlog in de vs en Europa 
dominant werd treffend verwoordde, werden al eerder initiatieven in die richting on-
dernomen.3

Zuiver industrieel onderzoek

Homburg wijst in dit verband in zijn oratie aan de Universiteit Maastricht uit 2003 
op een ander belangrijk punt. De analyse in Science – The Endless Frontier laat, al-
dus Homburg, onverlet dat het door Bush zo hooggeachte belang van fundamen-
teel onderzoek voor de Tweede Wereldoorlog ook al door de industrie werd on-
derkend. Bedrijven lieten wel degelijk ruimte voor onderzoek zonder direct nut 
in hun eigen onderzoeksinrichtingen of in samenwerkende universiteitlaborato-
ria. Philips’ NatLab had in Nederland voor de oorlog de leiding als het ging om 
fundamenteel natuurkundig onderzoek in de industrie. Ook Shell en de ngsf be-
zaten daarnaast onderzoekslaboratoria, bemand door academisch geschoolde we-
tenschappers. Homburg heeft gezien de voortrekkersrol die deze bedrijven vervul-
den, in zijn betoog met name het fysisch en chemisch onderzoek in gedachten. In 
zijn inaugurele rede haalt hij niettemin ook het voorbeeld aan van Reerinks en Van 
Wijks vitamine D-onderzoek in hetzelfde NatLab van Philips. Organon gaf Wolff 
en later Julius in het hygiënisch laboratorium in Utrecht eveneens de vrijheid te 
experimenteren met nieuwe wegen in het vitamineonderzoek, om een ander voor-

2  David Edgerton, ‘ “The linear model”did not exist. Reflections on the history and the historiography of 
science and research in industry in the twentieth century’, in: Karl Grandin en Nina Wormbs eds., The Science-
Industry Nexus: History, Policy, Implications. (New York 2004) 31-58, aldaar 40.
3  Ton van Helvoort, ‘ “Purifying” Science: E.C. Slater and postwar biochemistry’, History of Science 41 
(2003) 1-34, aldaar 3. 
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Afb. 14 Advertentie voor Quaker Oats havermout met toegevoegde vitamine B. 
Tien jaar tevoren begon de firma al met de toevoeging van vitamine D aan zijn 
havermout. Eind jaren dertig verkocht het ook deze ‘zenuwvoedende’ havermout 
met vitamine B – overigens ook in Nederland. 



slot: wetenschappers tussen algemeen en eigen belang 147

beeld te geven van door de industrie gefinancierd fundamenteel onderzoek dat deze 
studie levert.4

Homburg stelt vast dat fundamenteel onderzoek dus ook zonder overheidssubsi-
dies mogelijk was. De industrie onderkende de innovatieve waarde ervan en spoorde 
research zonder direct nut al voor de Tweede Wereldoorlog in zijn laboratoria aan. 
Deze vaststelling kan de karakterisering van wetenschappelijk onderzoek in de de-
cennia voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog op waardevolle wijze aanvullen. 
De samenwerking tussen universiteiten en de industrie kon in deze vorm immers 
ook een ‘zuiver wetenschappelijk’ karakter bezitten. De keuze van universitaire on-
derzoekers om zich wel of niet te liëren met het bedrijfsleven, was bijgevolg niet de-
zelfde als de keuze tussen ‘zuivere’ of ‘toegepaste’ wetenschap.

In het kader van deze studie brengt deze analyse echter een niet te onderschatten 
problematiek met zich mee. Bedrijven hadden met hun voortrekkersrol in het weten-
schappelijke onderzoek in de eerste plaats hun eigen belangen op het oog. Onderzoek 
in opdracht van de industrie was altijd ingegeven door commerciële verwachtingen 
of concurrentieverhoudingen. Onderhavige studie kan die conclusie rechtvaardigen. 
Door zelf het initiatief te nemen bij het stimuleren van zuiver wetenschappelijk on-
derzoek was de overheid in de positie het nut daarvan voor het algemeen belang te 
benadrukken. Hendrik Westenbrink legde de rijksoverheid die verantwoordelijk-
heid op in de inaugurele rede die hij als nieuwe hoogleraar fysiologische chemie in 
1946 uitsprak voor de Universiteit Utrecht. Als voormalige conservator van Jansens 
Amsterdamse laboratorium had hij ruime ervaring met industrieel onderzoek. Hij 
meende evenwel dat wetenschapsbeoefening gezien zijn ‘zedelijken grondslag’ meer 
gebaat was bij steun van de overheid:

Concurrentie [tussen bedrijven, ph] kan onmogelijk als het hoogste motief voor de bevor-
dering der wetenschap beschouwd worden. Aanzienlijk hooger staat de drijfveer van hen, 
die de wetenschapsbeoefening beschouwen als het middel bij uitnemendheid om het geluk 
der menschheid te bevorderen door verhooging van den welstand, door verkorting van de 
werktijden, voorkoming van ziekten, verlenging van levensduur, etc.5

Westenbrinks pleidooi liet onverlet dat de sinds de jaren dertig alsmaar hechtere ver-
strengeling tussen universiteit en industrie niet meer te ontwarren viel. Geen weten-
schapper ook die daar werkelijk voor pleitte. Onderzoek – zeker in de biochemische, 
farmaceutische en medische hoek – werd alleen maar kostbaarder. Het werd niet al-
leen steeds groter opgezet, ook het instrumentarium en de toestellen werden com-
plexer. Het aantal onderzoekers dat zich gezamenlijk op een probleemgebied stortte 
nam toe, evenals de diversiteit aan vakgebieden waarbinnen specialisten met elkaar 
samenwerkten. Overheidsfinanciering van zuiver wetenschappelijk onderzoek, zoals 
die via de oprichting van zwo in 1950 tot stand kwam, hief een aantal zwaarwegende 
problemen op die verbonden waren met universitair-industriële samenwerking. Via 
die organisatie waarborgde de Nederlandse overheid fundamenteel onderzoek ten 
behoeve van Nederland als geheel en onafhankelijk van de belangen van individuele 
bedrijven of universiteiten. Het nam niet weg dat industriële financiering van weten-

4  Homburg, Speuren op de tast, 30-33.
5  H.G.K. Westenbrink, De Wetenschap om haar zelfs wil. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van hoogleraar in de physiologische chemie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 6 mei 1946 (New York 
en Amsterdam 1946) 18.
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schappelijk onderzoek, vooral vanwege de enorme kosten, essentieel bleef. Maar on-
problematisch was die dus niet.6

Gaarenstrooms afweging

Ter illustratie van deze problematiek kan de briefwisseling dienen waarin hoogleraar 
farmacologie Johan Hendrik Gaarenstroom het curatorium van de Rijksuniversiteit 
Groningen vlak na de Tweede Wereldoorlog toestemming vroeg een verbond aan te 
gaan met het bedrijfsleven. Zij laat zich lezen als een nauwkeurige samenvatting van 
de risico’s, afgewogen tegen de voordelen van universitair-industriële samenwerking 
– en levert daarmee een verhelderend voorbeeld ter recapitulatie van de kwesties die 
in dit boek naar voren zijn gebracht.

Treffend genoeg waren het de vitamineproducenten Organon en Philips-Van 
Houten die Gaarenstroom – een promovendus en voormalig assistent van Laqueur – 
in 1948 beide benaderden met het verzoek tot samenwerking. De hoogleraar droeg 
tegenover het curatorium diverse argumenten aan om zijn neiging hierop in te gaan 
te verklaren. Ten eerste achtte Gaarenstroom contacten met bedrijven als de twee 
genoemde essentieel voor universitair geneesmiddelenonderzoek, omdat dit immers 
praktisch onmogelijk was voor een laboratorium dat niet zelf beschikte over de fa-
bricagemiddelen voor geneesmiddelen. Daarnaast was de financiële vergoeding voor 
onderzoek in opdracht meer dan welkom om de ‘veel te lage rijkssalarissen’ die het 
universiteitspersoneel ontving enigszins aan te vullen. Alleen daarmee zouden de echt 
getalenteerde onderzoekers volgens Gaarenstroom kunnen worden bewogen aan de 
universiteit te blijven. In een brief aan het curatorium, die tot doel had de kwestie ten 
principale aan de orde te stellen, kwalificeerde de hoogleraar samenwerking met de 
industrie ten slotte als een zaak van ‘landsbelang’. In het kader van de naoorlogse we-
deropbouw beschouwde hij het als een ‘morele plicht van de wetenschap’ tegemoet 
te komen aan de noden van de industrie, aangezien de hele vaderlandse samenleving 
immers zou profiteren van haar opbloei. Dit argument van een gemeenschappelijk 
belang was in andere vorm ook na de Eerste Wereldoorlog en in de decennia daarna 
te horen. Van Leersum had het bijvoorbeeld graag gebruikt.7

De farmacoloog Gaarenstroom stipte ook de risico’s aan van samenwerking met de 
industrie. Zo erkende hij ‘dat men gauw te ver kan gaan in zijn industriële belangstel-
ling en dat het meestal door geheimhoudingskwesties onmogelijk is om meer dan één 
industrie behulpzaam te zijn, wat subjectiviteit in de hand kan werken’.8 Door duide-
lijke afspraken te maken meende hij het gevaar van belangenverstrengeling echter te 
kunnen ondervangen. Gaarenstroom wees bovendien op de contacten die de overige 
universiteiten al geruime tijd bezaten met de farmaceutische industrie, ‘hetgeen mis-
schien ten gunste van mijn opvatting mag pleiten’.9

Ook het Groninger college van curatoren benadrukte de ‘grote gevaren die in deze 
samenwerking voor de Universitaire Laboratoria schuilen’.10 Het belangrijkste voor-

6   Westenbrink, De wetenschap om haar zelfs wil, 17.
7   J.H. Gaarenstroom aan curatoren, 6 oktober 1948, acrug, 532. 
8   Ibidem.
9   Ibidem.
10  Curatoren aan Gaarenstroom, 12 november 1948, acrug, 532.
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behoud dat het maakte betrof de grote moeilijkheid te controleren wat op de labora-
toria van zijn universiteit eigenlijk precies plaatsvond. Als gevolg daarvan hadden de 
curatoren bijvoorbeeld maar uiterst beperkt zicht op de bestemmingen van alle ex-
tra inkomsten. ‘De meeste hoogleraren zullen een deel in hun zak steken,’ vermoed-
den ze, ‘een ander deel in een “potje” ’.11 Dat ze deze praktijk enerzijds typeerden als 
‘[E]en gevaarlijk systeem’, haar vanwege de extra inkomsten anderzijds beschouw-
den als ‘een zegen’, illustreert de ambivalente houding van het college tegenover con-
tacten met het bedrijfsleven zeer goed.12

Voor Gaarenstroom viel de balans uiteindelijk in de voor hem goede richting. 
Het Groninger curatorium zag er het belang van in dat de universiteit door banden 
met de industrie ‘maatschappelijk georiënteerd’ bleef. Samen met de extra financië-
le vooruitzichten, woog dit voordeel zwaarder dan genoemde risico’s.13 De curato-
ren waardeerden daarbij Gaarenstrooms openheid. Immers, ‘anderen doen het on-
gevraagd’.14 De hoogleraar kreeg toestemming een samenwerking aan te gaan met 
Philips-Roxanne, zoals het bedrijf in Weesp inmiddels heette. Het farmacologisch 
laboratorium in Groningen sprak daarbij af de werking van nieuwe preparaten te 
controleren en daarvoor jaarlijks 6000 gulden te ontvangen. De instemming met deze 
constructie nam niet weg, zo drukte het college van curatoren de hoogleraar nog eens 
expliciet op het hart, ‘dat het vrije wetenschappelijke onderzoek op de laboratoria 
primair moet blijven’.15 

Pragmatisme prevaleert

Onderzoek in opdracht van het bedrijfsleven leverde risico’s op van belangenver-
strengeling. Hoogleraren konden in hun wetenschapsuitoefening worden beperkt 
vanwege geheimhoudingskwesties, die hun objectieve blik kon vertroebelen. De in-
menging van de industrie bracht op diezelfde manier waarden en gebruiken binnen 
de poorten van de universiteit, die door curatoren met lede ogen werden aangezien 
of, zoals in dit geval, zelfs als ‘gevaarlijk’ werden bestempeld: de allianties, die deels 
verborgen bleven en die naar werd vermoed, niet zelden persoonlijk gewin voor we-
tenschappers opleverde. Deze praktijk liet zich slecht verenigen met het beeld van 
onafhankelijke en onbaatzuchtige wetenschap dat de universiteiten graag hooghiel-
den. De weerstand ertegen werd slechts beteugeld, omdat de universiteiten de voor-
delen van samenwerking met de industrie feitelijk niet konden missen. Bepaalde on-
derzoeksrichtingen in bijvoorbeeld de voedingswetenschappen, de farmacologie of 
fysiologie waren, zoals Gaarenstroom zelf zei, ‘praktisch onmogelijk’ zonder hulp 
van kapitaalkrachtige bedrijven. Ook in andere gevallen waren extra inkomsten voor 
de vaak behoeftige universiteitslaboratoria meer dan welkom, om extra personeel te 
kunnen aanstellen of om goede werkkrachten te kunnen behouden. Tot slot stelde 
het onderzoek in opdracht de universiteiten in staat blijk te geven van hun maat-
schappelijke nut.

11  Intern memorandum curatoren, 8 oktober 1948, acrug, 532.
12  Ibidem.
13  Curatoren aan Gaarenstroom, 23 september 1949, acrug, 532.
14  Intern memorandum curatoren, 8 oktober 1948, acrug, 532.
15  Correspondentie Gaarenstroom – curatoren, 26 augustus en 23 september 1949, acrug, 532.
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Als zij de balans opmaakten, gingen de meeste universiteiten al vanaf de jaren 
twintig daarom pragmatisch om met samenwerking tussen hoogleraren en bedrij-
ven. Zij wierpen er in elk geval zelden barricades voor op door het universitaire on-
derzoek onverenigbaar te verklaren met onderzoek in opdracht van derden. Zelfs de 
Universiteit van Amsterdam, die begin jaren dertig de angst uitsprak dat het ‘zuive-
re’ onderzoek aan haar laboratoria zou worden verdrongen door minderwaardige, 
toegepaste vormen, gedroeg zich in werkelijkheid niet zo star. Jansen voelde zich 
door deze houding weliswaar belemmerd in het uitoefenen van zijn vak, maar te-
gelijkertijd vormde het pharmaco-therapeutische laboratorium van zijn collega La-
queur een van de belangrijkste broedplaatsen voor universitair-industriële samen-
werking. 

De meeste hoogleraren en andere academische onderzoekers die in dit boek cen-
traal hebben gestaan, waren bijgevolg relatief vrij het ‘vrije wetenschappelijke onder-
zoek’ te combineren met samenwerking met de industrie. Voor hen was ook om die 
reden de afweging tussen ‘zuiver’ en ‘toegepast’ onderzoek, tussen wel of geen alli-
anties aangaan met bedrijven niet zozeer relevant, als wel de vraag hóe ze die samen-
werking moesten vormgeven.

Het was de sterk groeiende invloed van de industrie op het voedingsonderzoek vanaf 
eind jaren twintig die wetenschappers sterker bewust maakte van de gevolgen van die 
samenwerking voor hun wetenschappelijke autoriteit. Het is tekenend dat Van Leer-
sum met zijn Instituut voor Volksvoeding nog tot ver in dat decennium trachtte de 
krachten van wetenschap en industrie te verenigen, geen ander doel dienend dan het 
volksbelang. Rond 1930 was het echter wel duidelijk dat de belangen van commerciële 
bedrijven en de wetenschap eerder uit elkaar groeiden dan samenvielen. Buytendijks 
opzichtige flirt met Eviunis-producent Cristallo bewijst dat de signalen van loyaliteits-
conflicten die daardoor konden ontstaan onder wetenschappers nog niet automatisch 
werden opgepikt. Dat veranderde in de loop van de jaren dertig, zoals niet alleen bleek 
uit de zwijgzaamheid die Wolff en zijn opvolger Julius er over hun betrekking met 
Organon op nahielden. Duidelijker nog bleek het uit de afkeuring die wetenschappers 
toonden over eenzijdige informatieverstrekking ten behoeve van bepaalde bedrijven 
– waarvan Gorter bijvoorbeeld werd verdacht – of uit de verzoeken om discrectie, die 
Julius tijdens de oorlog herhaaldelijk aan Organon deed.

Een werkbare situatie

Individuele wetenschappers, zo blijkt al uit deze opsomming, gingen verschillend 
om met de risico’s van belangenverstrengeling. Wolff lieerde zich weliswaar in zeer 
sterke mate aan Organon, maar stelde er veel belang in zijn status als autonome we-
tenschapper te beschermen. Die houding uitte zich in het besef dat hij met Laqueur 
deelde de verantwoordelijkheid te bezitten voor de producten die de fabriek in Oss 
verlieten. Wolff hechtte zeer aan zijn eindcontrole over de productie en hield daarbij 
vast aan zijn eigen wetenschappelijk gefundeerde kwaliteitseisen – ook als die nade-
lig uitpakten voor Organon. Het is ontegenzeglijk zo dat Wolff na verloop van tijd 
steeds meer oog kreeg voor de belangen van zijn Brabantse werkgever, bijvoorbeeld 
waar het ging om patentkwesties. Tegelijk bleef hij echter zijn status als onafhanke-
lijk adviseur benadrukken, onder andere door contractueel te bedingen dat hij ook 
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een concurrent als Brocades met zijn expertise ter zijde mocht staan.16 Wolff waakte 
ervoor zich al te zeer met Organon te vereenzelvigen. 

Zijn opvolger Julius deed dat in veel mindere mate. Hij stelde zich beduidend loy-
aler op ten opzichte van Organon en was bijvoorbeeld aanzienlijk terughoudender 
in het adviseren van andere bedrijven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vertegen-
woordigde Julius nadrukkelijk de belangen van Organon in de gremia waarvan hij 
deel uitmaakte, als de Voedingsraad. Hetzelfde kan worden gezegd van Gorter. De 
Leidse hoogleraar kindergeneeskunde schroomde er in de jaren dertig al niet voor 
het vitaminepreparaat Dohyfral van zijn broodheer Philips-Van Houten publiekelijk 
aan te prijzen boven Davitamon van Organon. In zijn nevenfuncties in de stad Lei-
den en in overheidsorganen gedroeg hij zich niet minder dan Julius voor Organon 
als een lobbyist voor de vitamineproducent uit Weesp. Julius en Gorter toonden zich 
aanmerkelijk minder gevoelig voor de risico’s van belangenverstrengeling dan Wolff, 
de directeur van de Amsterdamse Keuringsdienst Van Raalte of Van Leersum in la-
tere jaren. 

Evenals Eviunis-pleitbezorger Buytendijk aan het einde van de jaren twintig, bete-
kent dat niet automatisch dat zij zich doelbewust als verlengstukken van het bedrijfs-
leven hebben laten gebruiken. Ze kunnen evengoed naïef-optimistisch en in naam 
van de volksgezondheid de grens tussen advies en reclame, tussen algemeen belang 
en commercie uit het oog zijn verloren. Julius kreeg na Wolffs overlijden daarbij zeer 
onverwacht de verantwoordelijkheid over het hygiënische laboratorium. De contac-
ten met Organon waren alleen al voor de werkzaamheden op het laboratorium en het 
behoud van de werkkrachten onontbeerlijk. Meer dan Wolff, wiens innige relatie met 
het bedrijf uit Oss met de jaren groeide, bracht dat Julius in een afhankelijke positie.

Jansen vond in de heroprichting van het nivv een geijkte constructie om zich te 
vrijwaren van belangenverstrengeling. Hij onderhield zijn contacten met bedrijven 
immers niet als hoogleraar, maar als directeur van deze particuliere stichting. Het on-
derbrengen van het voedingsinstituut in zijn universiteitslaboratoria was evenwel uit 
nood geboren. Vanaf het begin van zijn hoogleraarschap in Amsterdam had Jansen 
middelen en contacten gezocht om de resultaten van zijn laboratoriumonderzoek tot 
nut te maken, maar was in dit streven belemmerd door het college van curatoren. Het 
blijft daarom de vraag of Jansen een betrekking met een groot farmaceutisch bedrijf, 
zoals Wolff en Julius die hadden, zou hebben afgewezen, als hij die vrijheid wel had 
gehad. Ook Van Leersum vóór hem had – voordat hij Buytendijk aanviel op diens 
advieswerk voor de producent van Eviunis – graag veel nauwer samengewerkt met 
de Nederlandse industrie. Het voortbestaan van zijn instituut was ervan afhankelijk.

Een pragmatische houding kenmerkte kortom ook veel hoogleraren in deze roe-
rige decennia. Enerzijds werden ze geconfronteerd met de schaarste, werkloosheid, 
armoede, gebrekkige hygiëne en medische klachten als gevolg van de internationale 
crises en economische depressie. Anderzijds heerste optimisme over de wetenschap-
pelijke maakbaarheid van de samenleving, de belofte van vitamines, de hoop en ver-
wachtingen van het nieuwe voedingsonderzoek voor de volksgezondheid. Daarbij 
nam de inmenging van de opkomende farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie 
in het Nederland vitamineonderzoek alleen maar toe, al stelde die met hoognodige 
middelen ook de voortgang en expansie van dat onderzoek in Nederland veilig en 

16  Wolff aan Organon, 8 juni 1936, boo, ha 31-1; advertentie Jecovitol (ongedateerd), aba.
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toonde ze grote interesse in allerhande praktische toepassingen ervan. Wetenschap-
pers als Wolff en Jansen stelden hun laboratoria beschikbaar voor beide soorten on-
derzoek, combineerden controles en ijkingen met fundamenteel speurwerk naar 
nieuwe soorten vitamines of hun werking – in samenwerking met bedrijven of op ei-
gen houtje. In feite trachtte ieder van de hier behandelde wetenschappers voor zich 
een werkbare situatie te creëren, waarin zij zowel in staat waren hun eigen positie 
veilig te stellen, als zich dienstbaar konden maken voor de volksgezondheid. Dat was 
wat hen dreef als wetenschappers.




