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LAQUEUR EN ORGANON. 
HET UNIVERSITAIRE LABORATORIUM 
EN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE 
IN NEDERLAND 

NELLY OUDSHOORN'^ 

Sinds de jaren zeventig van deze eeuw is samenwerking tussen de universiteit en de farma
ceutische industrie heel gewoon. Dit is echter niet altijd zo geweest. De eerste pogingen tot 
toenadering tussen academische wetenschappers en farmaceutische bedrijven dateren uit 
de jaren twintig.' In die periode ontstonden zowel in Europa als in de Verenigde Staten 
nauwe banden tussen de medische wetenschap en de industrie. Deze relaties waren cruciaal 
voor de ontwikkeling van de farmaceutische industrie; zelfs in zo sterke mate dat alleen die 
bedrijven die er in slaagden sterke banden aan te knopen met onderzoekers uitgroeiden tot 
succesvolle ondernemingen.- Nederland biedt daarvan een mooi voorbeeld. Hoewel de 
farmaceutische industrie hier later tot ontwikkeling kwam dan in de Verenigde Staten, 
werkten Nederlandse academici niet slechts samen met de farmaceutische industrie, ze 
waren zelfs betrokken bij de oprichting van een farmaceutisch bedrijf; Organon. Ernst 
Laqueur, hoogleraar in de farmacologie aan de Universiteit van Amsterdam, was in 1923 
een van de drie oprichters van het bedrijfin Oss. 

In dit artikel zal ik aan de hand van de ontwikkeling van geslachtshormonen als nieuw 
type geneesmiddelen en de geschiedenis van de endocrinologie als nieuwe tak van weten
schap laten zien hoe de relatie tussen industrie en universiteit in Nederland tot stand 
kwam.' Het zal blijken dat het universiteitslaboratorium een cruciale rol heeft gespeeld in 
het ontstaan en de (voorspoedige) ontwikkeling van Organon. Laqueurs laboratorium 
leverde niet alleen de benodigde expertise en instrumenten, maar speelde tevens een 
belangrijke rol als intermediair tussen het farmaceutische bedrijf en de kliniek. Van door
slaggevend belang was daarbij de beschikbaarheid van organen en urine - zowel onder
zoeksmateriaal als grondstof voor geslachtshormonen - en van geschikte proefpersonen 
voor het klinisch testen van deze nieuwe stoffen. Ik begin met een korte beschrijving van de 
opkomst van de geslachtsendocrinologie, gevolgd door een analyse van het ontstaan van de 
samenwerking tussen Laqueur en Organon. Daarna zal ik uiteenzetten hoe Organon door 
bemiddeling van Laqueur in staat was contact te leggen met de kliniek, om te besluiten 
met een reflectie op de mogelijkheden en beperkingen van Laqueurs laboratorium.'' 

Vakgroep Wetenschaps- en technologiedynamica UvA, Nieuwe Achtergracht 166,1018 WV Amsterdam. 
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Laqueur en Organon 13 

De opkomst van de geslachtsendocrinologie 

De endocrinologie ontstond als nieuwe tak van de biomedische wetenschappen aan het 
eind van de vorige eeuw. Het idee dat bepaalde organen stoffen afscheiden die belangrijk 
zijn voor het functioneren van het lichaam werd geïntroduceerd in de jaren negentig van 
de vorige eeuw. Een van de belangrijkste pioniers van de theorie van de interne secreties 
was de Franse fysioloog Charles-Edouard Brown-Séquard. Historici verwijzen graag naar 
de lezingen die Brown-Séquard hield voor de Société de Biologie in Parijs in 1887 en 1889. 
Tijdens deze lezingen bracht hij zijn collega's op de hoogte van een experiment waarbij hij 
zichzelf had geïnjecteerd met het extract van de zaadballen van cavia's en honden. Brown-
Séquard probeerde zijn publiek ervan te overtuigen dat preparaten bereid van mannelijke 
geslachtsklieren het geheim van de eeuwige jeugd voor mannen bevatten. Het gebruik van 
extracten van deze organen zou zowel mentale als fysieke veroudering kunnen tegengaan. 
Tijdens zijn lezingen vertelde Brown-Séquard ook over een vroedvrouw uit Parijs die 
vrouwen injecteerde met gefilterd sap, bereid uit de eierstokken van cavia's, dat zij gebruikte 
voor de behandeling van vrouwen met menstruatiestoornissen. 

Brown-Séquard's activiteiten leidden tot een enorme belangstelling voor wat men toen 
'orgaantherapie' noemde: het gebruik van extracten van dierlijke organen voor de behan
deling van ziekte. In 1905 herformuleerde de Britse fysioloog Ernest H. Starling de theorie 
van de interne secreties. Hij introduceerde het begrip hormoon, dat hij definieerde als een 
'chemische boodschapper die het functioneren van organismen reguleert'.' De gedachte 
dat organen stoffen bevatten die lichaamsprocessen reguleren en zeer uiteenlopende ziektes 
kunnen genezen creëerde een sfeer van hoge verwachtingen.'' Zoals iedereen nu gelooft in 
de genen als sleutel tot nieuwe kennis en geneesmiddelen, zo geloofde men een eeuw geleden 
in hormonen. 

In eerste instantie waren het vooral gynaecologen die in de ban van geslachtshormonen 
raakten. Door hun beroepspraktijk waren zij al langer vertrouwd met de veranderingen 
die optreden in het lichaam als de eierstokken worden verwijderd. In de laatste decennia 
van de vorige eeuw werd het verwijderen van eierstokken op zeer grote schaal toegepast. 
In Engeland, Duitsland en Amerika werden duizenden vrouwen onderworpen aan deze 
drastische chirurgische ingreep voor de behandeling van allerlei 'vrouwenkwalen', die werden 
toegeschreven aan het dysfunctioneren van de eierstokken.^ Gynaecologen waren - vanwege 
de verhalen die over hun geneeskrachtige werking de ronde deden - vooral geïnteresseerd in 
vrouwelijke geslachtshormonen. Al voordat het experimenteel onderzoek naar geslachts
hormonen op gang was gekomen bestond er een wijdverspreide handel in geslachtsklieren. 
Pillen en poeders, gemaakt van gedroogde dierlijke eierstokken en zaadballen, waren eind 
vorige eeuw zeer populair voor de behandeling van allerlei ziektes die in verband werden 
gebracht met het dysfunctioneren van de geslachtsklieren, een praktijk die voor het eerst 
aan de wetenschappelijke wereld werd gerapporteerd door Brown-Séquard. 

Als gevolg van de populariteit van geslachtsklierpreparaten raakte ook de farmaceuti
sche industrie geïnteresseerd in hormonen. De therapeutische claims die werden gemaakt 
over extracten van dierlijke organen beloofden een nieuwe manier voor de bereiding van 

5. E.H. Starling, 'The Croonian Lectures on the chemical correlation of the functions of the body'. Lancet 2 (1905) 
6. D. Long Hall, 'Biology, sexism and sex hormones in the 1920s' in; M. Wartofsky and C. Could eds., Women 
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geneesmiddelen - zelfs een heel nieuw type van geneesmiddelen - te zullen opleveren. 
Omstreeks de eeuwwisseling begonnen farmaceutische bedrijven met de productie van 
preparaten uit eierstokken en zaadballen en andere dierlijke klieren zoals de pancreas, die 
onder zeer verschillende handelsnamen op de markt werden gebracht.'•* 

Ook fysiologen raakten in de ban van geslachtshormonen. Het hormoon-concept hield 
de belofte in van een nieuw model voor het begrijpen van het lichaam. In de achttiende en 
negentiende eeuw hadden fysiologen de manier waarop organen in het lichaam signalen 
aan elkaar doorgeven verklaard in termen van zenuwprikkels. Het model van de zenuwbanen 
bleek echter niet alle processen te kunnen verklaren. Met het idee dat prikkels van het ene 
naar het andere orgaan niet alleen doorgegeven kunnen worden via zenuwen maar ook 
via door het bloed getransporteerde chemische stoffen hadden fysiologen een heel nieuw 
verklaringsmodel in handen. Dit model leidde tot een nieuwe experimentele benadering 
in het laboratorium. Aan het eind van de vorige eeuw begonnen wetenschappers actief te 
zoeken naar de 'chemische boodschappers' in de geslachtsklieren. Hierbij werden in eerste 
instantie alleen chirurgische technieken gebruikt: men verwijderde de eierstokken en 
zaadballen van konijnen en cavia's, sneed deze in kleine stukjes die men vervolgens im
planteerde in hetzelfde dier, maar op een andere plaats in het lichaam. Met deze castratie-
en transplantatie-experimenten werd de hypothese getest dat hormonen stoffen zijn die 
lichaamsprocessen kunnen reguleren zonder tussenkomst van het zenuwweefsel. Tijdens 
de experimenten werd het zenuwweefsel van de klieren namelijk doorgesneden, waardoor 
het effect van de gereïmplanteerde klieren op andere organen in het lichaam alleen via een 
ander mediërend weefsel (het bloed) kon optreden. 

Over geslachtsklieren en urine 

Tegenwoordig lijkt het een vanzelfsprekendheid dat onderzoekers over de benodigde 
onderzoeksmaterialen kunnen beschikken. Soms levert dit echter grote problemen op, 
zeker in periodes waarin wordt overgeschakeld op nieuwe onderzoeksmethoden. Dit laat 
zich goed illustreren door de vroege geschiedenis van de geslachtsendocrinologie. Door de 
introductie van nieuwe experimentele methoden in het laboratorium waren onderzoekers 
aangewezen op geheel andere onderzoeksmaterialen dan die gebruikt werden in de be-
schrijvend-morfologische onderzoekstraditie die het biologisch onderzoek tot de tweede 
helft van de vorige eeuw domineerde. Deze omslag zien we al rond het midden van de 
negentiende eeuw, toen in de eerste fysiologische laboratoria experimenten met levende 
dieren werden verricht. De nieuwe experimentele methode van werken had belangrijke 
consequenties voor de infrastructuur van de biomedische wetenschappen. Om toegang te 
krijgen tot de benodigde onderzoeksmaterialen waren onderzoekers genoodzaakt formele 
en informele netwerken te creëren met actoren buiten het laboratorium."* Dit gold ook 
voor onderzoekers die betrokken raakten bij de opkomende wetenschap van de geslacht
sendocrinologie. Zij moesten kunnen beschikken over eierstokken en zaadballen, onder
zoeksmateriaal dat niet bepaald dagelijks werd gebruikt in het laboratorium. 

In de eerste jaren vormde dit nog niet zo'n groot probleem. Voor gynaecologen was het 
benodigde onderzoeksmateriaal in hun eigen kliniek voorhanden. De Amerikaanse gynaeco
loog Robert Frank, één van de pioniers in het onderzoek naar vrouwelijke geslachtshor-

8. Corner, 'The early history'. 
9. A.E. Clarke, 'Research materials and reproductive science in the United States, 1910-1940' in: L.G. Geison ed. 

Physiology in the American context 1850-1940 (New York 1987). 
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monen en auteur van The female sex hormone (1929) - het eerste handboek dat over dit 
onderwerp verscheen - combineerde zijn behandelings- en onderzoekspraktijk door de 
eierstokken die hij 's ochtends bij zijn patiënten verwijderde 's middags te gebruiken in zijn 
laboratorium."" Later gebruikten gynaecologen ook placenta's en dierlijke eierstokken als 
onderzoeksmateriaal. 

Ook fysiologen konden hun experimenten in eerste instantie nog relatief eenvoudig uit
voeren. Ze waren al bekend met de transplantatie-techniek en gebruikten cavia's, konijnen, 
muizen en ratten voor hun onderzoek; dieren die eind vorige eeuw als proefdier in het 
laboratorium werden geïntroduceerd. De enigen die meer moeite moesten doen om aan 
geschikt onderzoeksmateriaal te komen waren fysiologen die zich met onderzoek naar 
mannelijke geslachtshormonen bezighielden. In deze periode werden hiervoor met name 
hanen gebruikt." Hanen werden toen nog niet als proefdier gebruikt en waren ook lastiger 
in onderhoud omdat ze veel meer ruimte innamen dan de gebruikelijke proefdieren. 
Gezien de krappe behuizing van veel laboratoria in die tijd vormde dit voor veel onder
zoekers een praktisch probleem. 

Farmaceutische bedrijven waren in feite de enige groep die wel specifieke maatregelen 
moesten treffen om aan de benodigde materialen te komen. Bedrijven die zich richtten op 
dit nieuwe type geneesmiddel waren aanvankelijk aangewezen op slachthuizen. Door con
tracten af te sluiten met plaatselijke slachterijen waren ze verzekerd van een regelmatige 
aanvoer van klieren van geslachte dieren. Dit verklaart waarom farmaceutische bedrijven 
zich vaak vestigden in de buurt van (voormalige) slachthuizen. Dit geldt zowel voor een 
aantal Amerikaanse bedrijven als voor Organon, maar dit komt later nog uitgebreider aan 
de orde. 

Een belangrijke conclusie die we uit deze vroege geschiedenis van het onderzoek naar 
geslachtshormonen kunnen trekken is dat alle betrokken partijen zich onafhankelijk van 
elkaar op dit nieuwe terrein konden bewegen. Dit veranderde drastisch op het moment 
dat het onderzoek - dat in eerste instantie alleen gericht was op de biologische functie van de 
extracten van geslachtsklieren - in de jaren twintig verschoof naar de chemische isolatie en 
identificatie van geslachtshormonen. Terwijl voor het onderzoek naar de functie van 
geslachtshormonen in het organisme slechts enkele kilo's onderzoeksmateriaal nodig 
waren, had men voor het isolatie- en identificatie-onderzoek veel grotere hoeveelheden 
nodig. De te isoleren actieve bestanddelen waren slechts in zeer kleine hoeveelheden in de 
geslachtsklieren aanwezig, zodat voor het maken van zuivere extracten tonnen geslachts
klieren nodig waren. Dit betekende dat onderzoekers veel tijd moesten besteden om aan 
de benodigde hoeveelheid materiaal te komen. 

Sommige onderzoekers waren heel creatief in het verzinnen van oplossingen voor dit 
probleem. Zo beschreef Alan Parkes, fysioloog aan het National Institute for Medical 
Research in Londen en één van de pioniers in het geslachtsendocrinologisch onderzoek, in 
zijn memoires hoe hij met behulp van het British Museum de beschikking kreeg over de 
eierstokken van de blauwe walvis. Omdat deze walvis meer dan 70 ton woog dacht Parkes 

u). R.T. Frank, The female scx hormone (SpvingfiMelc. 1929). 
11. Een van de eer.ste tests die werden gebruikt in het onderzoek naar mannelijke geslachtshormonen was de 

groei van de kam van gecastreerde hanen. Bij verwijdering van de zaadballen verschrompelt de kam, die door 
Amsterdamse onderzoekers zeer typerend werd beschreven als 'de vlag die de aanwezigheid van de zaadballen laat 
zien': M. Tausk, Organon. De geschiedenis van een bijzondere Nederlandse onderneming (Nijmegen 1978) 54. De 'kam-
test' bestond uit het nieten van de omvang van de kam bij gecastreerde hanen voor en na de hormoonbehandeling. 
Voor een uitgebreide analyse van de tests die werden gebruikt in het onderzoek naar geslachsthormonen zie 
Oudshoorn, Beyond the natural body, 42-65. 
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het probleem van zijn onderzoeksmateriaal wel voor enige tijd te hebben opgelost. Hij had 
echter pech: een groot deel van het kostbare materiaal ging door slechte conservering 
verloren.'- Daar kwam echter nog bij dat deze bron geen structurele oplossing voor het 
probleem vormde, omdat walvissen nu eenmaal niet voorkomen in de omgeving van 
laboratoria in de westerse wereld - waar het onderzoek naar geslachtshormonen gecon
centreerd was. 

De enige plek waar onderzoekers eierstokken en zaadballen in grote hoeveelheden konden 
verkrijgen was het slachthuis. Het probleem was echter dat onderzoekers moesten concurre
ren met de farmaceutische industrie. Zo moest de Amerikaanse biochemicus Edward 
Doisy eerst toestemming krijgen van een farmaceutisch bedrijf om eierstokken van het 
plaatselijke slachthuis te kunnen gebruiken, omdat dit bedrijf al een contract met het 
slachthuis had afgesloten voor de toelevering van organisch afval.'-' Dit betekende dat 
wetenschappers die zich met het chemisch onderzoek naar geslachtshormonen wilden 
bezighouden relaties moesten aanknopen met farmaceutische bedrijven.'** Voor onderzoe
kers in Nederland was dit echter niet mogelijk, omdat hier in de vroege jaren twintig nog 
geen farmaceutische industrie bestond die zich met orgaanpreparaten bezighield. De enig 
mogelijke optie was het aangaan van de sterkste vorm van samenwerking die denkbaar is: 
deelname in de oprichting van een farmaceutisch bedrijf. 

Laqueur en Organon 

In de jaren twintig was er in Nederland een onderzoeksgroep die zeer actief was op het 
terrein van het endocrinologisch onderzoek: het Pharmacotherapeutisch Laboratorium 
van de Universiteit van Amsterdam. Deze groep bestond uit fysiologen, artsen en enkele 
chemici en stond onder leiding van Ernst Laqueur, die zijn wetenschappelijke carrière 
begon aan de universiteiten van Breslau en Heidelberg, en zich later specialiseerde in de 
fysische en organische chemie en de farmacologie. Na werkzaam te zijn geweest in Duits
land en België werd hij in 1920 benoemd als hoogleraar farmacologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Laqueur zou zich in het huidige universitaire klimaat goed kunnen 
handhaven: in memoires wordt hij meestal beschreven als een uitstekende manager die 
niet zozeer excelleerde als onderzoeker, maar zich vooral manifesteerde als briljant organi
sator van experimenteel-wetenschappelijk onderzoek. Dit is duidelijk te zien aan de 
manier waarop hij de problemen oploste waarmee zijn onderzoeksgroep werd geconfron
teerd bij het verkrijgen van de benodigde onderzoeksmaterialen. 

Aan het begin van de jaren twintig begon het laboratorium in Amsterdam met onderzoek 
naar hormonen, met name insuline en geslachtshormonen. Hormonen waren een zeer 
geschikt onderwerp voor het Pharmacotherapeutisch Laboratorium, omdat fundamenteel 
onderzoek naar de werking van endocriene klieren tegelijkertijd kennis en technieken 
opleverde voor het meer toegepaste onderzoek naar de ontwikkeling van hormonen tot 
geneesmiddelen. Voor farmacologische instituten die zich traditioneel niet bezighielden 
met onderzoek dat expliciet gericht was op de ontwikkeling van geneesmiddelen, vormde 

12. A.S. Parkes, Off-beat biologist. The autobiography of Alan S. Parkes (Cambridge 1985). 
13. A.E. Doisy 'Isolation of a crystalline estrogen from urine and the follicular hormone', American Journal of 

Obstetrics and Gynaecology 114 (1972) 701-703. 
14. Doisy werkte later nauw samen met Parke, Davis en Company. De Duitse biochemicus Adolf Butcnandt 

werkte samen met Schering-Kahlbaum: VV. Sneader, Drug discovery: the evolution of modern medicines (Chiches-
tersetc. 1985) i9,^-i94-
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het onderzoek naar hormonen een uitzondering op de regel. Onderzoek dat voornamelijk 
door farmaceutische bedrijven was gedaan vond nu ook in de universitaire laboratoria 
plaats." 

Overigens behoorde Laqueur zeker niet tot de groep wetenschappers die (toegepast) 
onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen niet tot de taak van de universiteit rekende, inte
gendeel. Vanaf het begin van zijn hoogleraarschap in Amsterdam hield Laqueur zich al 
bezig met de bereiding van insuline. Later programmeerde hij het onderzoek in zijn labo
ratorium op zo'n manier dat het vinden en zuiveren van hormonen de belangrijkste 
onderzoeksactiviteit van zijn laboratorium werd."' Dit kon hij echter alleen realiseren 
door zijn nauwe betrokkenheid bij Organon: eerst als één van de oprichters, later als lid 
van het bestuur van dit bedrijf 

In 1923 kwam Laqueur voor het eerst in contact met Saai Zwanenberg, directeur van de 
N.V. Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken in Oss. Op dat moment was Zwanenberg, 
geïnspireerd door berichten over samenwerkingsrelaties tussen slachthuizen en farmaceu
tische bedrijven in het buitenland, op zoek naar afnemers voor het organisch afval van zijn 
slachterij. Zwanenberg beschikte echter niet over de benodigde expertise en zag op tegen de 
hoge kosten die het inrichten van een laboratorium voor de productie van 'orgaanprepa
raten' met zich mee zou brengen. Op deze manier ontstonden intensieve contacten tussen 
Laqueur en Zwanenberg die uiteindelijk leidden tot de oprichting van Organon. 

In juni 1923 tekende Laqueur een contract met Zwanenberg, waarin de eerste zich ver
bond als wetenschappelijk adviseur 'voor de bereiding van medische orgaanpraeparaten 
uit de (door Zwanenberg) te verwerken producten'. Laqueur liet in dit contract vastleggen 
dat hij het recht had 'alle ervaringen, in zooverre hij deze uit wetenschappelijk oogpunt 
daartoe geschikt achtte te publiceren' en 'de commercieele exploitatie van een therapeu
tisch belangrijke vondst slechts in zooverre en voor zooveel te doen geschieden, als hij 
voor nuttig en gewenst zal oordeelen'.'' In feite betekende dit dat Laqueur een veto kreeg 
over het in de handel brengen van door hem niet goedgekeurde preparaten. Bovendien 
eiste hij dat personeel, dat betrokken was bij de bereiding van de orgaanpreparaten, alleen 
in overleg met hem benoemd kon worden. In ruil voor de inzet van zijn wetenschappelijke 
expertise verkreeg Laqueur dus een sleutelpositie in het nieuwe bedrijf. 

In juli 1923 werd het bovengenoemde contract vervangen door een contract tussen 
Laqueur en de inmiddels opgerichte 'Naamlooze Vennootschap Organon tot Bereiding 
van Orgaanpreparaten op Wetenschappelijken Grondslag'; Laqueur werd benoemd tot 
één van de drie leden van het bestuur.'" Maar niet alleen Laqueur profiteerde van deze 
nauwe samenwerking. Zoals de volledige naam van het nieuwe bedrijf duidelijk laat zien 
profileerde Organon zich vanaf het begin als een wetenschappelijk gefundeerd bedrijf 
Door het benadrukken van het wetenschappelijk karakter van zijn producten probeerde 
Organon het image van hormonen als 'volksgeneesmiddel' dat door 'kwakzalvers' werd 
verhandeld - een beeld dat de orgaanpreparaten sinds de tijd van Brown-Séquard had 
beheerst"* - te doorbreken. Door de samenwerking met een gevestigd universitair instituut 
probeerde Organon de medische professie aan zich te binden, die in toenemende mate 
belang hechtte aan 'wetenschappelijke', dat wil zeggen in een laboratorium op dieren 

15. Tausk, Organon, 13. 
16. Ibidem, 15 en 17. 
17. Contract tussen Lacjucur en Zwanenberg, zoals geciteerd in Ibidem, 15-
18. Ibidem, 16-
19. Corner, 'The early history'. 
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geteste, medicijnen. In een tijd waarin tijdschriften met informatie over geneesmiddelen 
nauwelijks bestonden richtte Organon bovendien in 1931 een speciaal tijdschrift op. Dit 
blad - Het Hormoon - zou in de jaren dertig en veertig uitgroeien tot een belangrijke bron 
van informatie voor artsen en wetenschappers, zowel nationaal als internationaal. 

De strategie van Organon om zich te presenteren als een wetenschappelijk bedrijf was 
dus niet slechts retorisch van aard. Door de samenwerking met het laboratorium van 
Laqueur kreeg Organon de beschikking over de biologische testmethoden die nodig waren 
om hormoonpreparaten te produceren en die, in tegenstelling tot die van 'kwakzalvers' en 
andere farmaceutische bedrijven, tegemoetkwamen aan de hoogste wetenschappelijke 
kwaliteitscriteria. Om dit alles te kunnen realiseren werd in augustus 1923 op het terrein 
van Organon een klein laboratorium gevestigd. Het werd volledig ingericht met instru
menten uit het laboratorium van Laqueur in Amsterdam. In de archieven van Organon 
bevindt zich nog een prachtige foto van het moment waarop het materiaal in een treinwagon 
op het fabrieksterrein in Oss arriveert. Medewerkers in witte labjassen poseren trots op de 
locomotief. Hoewel het onderzoek naar insuline - het hormoonpreparaat waar Laqueur en 
Organon zich in eerste instantie mee bezighielden - zowel in Oss als in Amsterdam plaats
vond, fungeerde Oss toch als 'buitenpost' van Amsterdam. Niet alleen kreeg de laboratori
umstaf van Oss een opleiding in Amsterdam, ook de kwaliteitscontrole van de in Oss 
geproduceerde hormoonpreparaten vond plaats in het Amsterdamse laboratorium. 

Deze nauwe vorm van samenwerking tussen universiteit en industrie was voor beide 
partijen een bestaansvoorwaarde. Enerzijds stelde het Organon in de gelegenheid te 
concurreren met andere farmaceutische bedrijven en een vooraanstaande positie te ver
werven: in de periode voor de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Organon zich tot de 
belangrijkste producent van oestrogeenpreparaten op de wereldmarkt.^" Anderzijds kreeg 
Laqueur op deze wijze toegang tot een onbeperkte hoeveelheid materiaal voor zijn onder
zoek in Amsterdam. Met het geld dat hij met zijn werkzaamheden voor Organon verdiende 
kon hij de staf van zijn laboratorium in Amsterdam belangrijk uitbreiden. Mede hierdoor 
zou zijn laboratorium zich in de jaren twintig en dertig ontwikkelen tot één van de leidende 
onderzoeksgroepen op het terrein van geslachtshormonen in de wereld: het Amsterdamse 
onderzoekslaboratorium was één van de eerste onderzoeksgroepen die erin slaagde oestro-
geen in zuivere kristalvorm te isoleren en de eerste groep die testosteron isoleerde.-' 

Overigens was de samenwerking tussen Laqueur en Organon - of, algemener, tussen 
universiteit en industrie - in die periode verre van onomstreden. Zowel binnen als buiten 
de universitaire wereld werd Laqueur vaak bekritiseerd vanwege zijn nauwe banden met 
Organon. Zo moest hij zich in 1931 op het gemeentehuis verantwoorden voor de financiële 
gevolgen van zijn relatie met Organon (de universiteit ressorteerde toen nog onder de 
gemeente Amsterdam). Laqueur moest curatoren verzekeren dat hij zijn door de gemeente 
verstrekte laboratorium-budget niet had besteed aan de aanschaf van instrumenten voor 
het laboratorium van Organon. In de notulen van deze bijeenkomst staat ook de sleutelrol 
beschreven die Organon speelde in het aanleveren van onderzoeksmateriaal voor Laqueurs 
laboratorium: 

Veel materiaal is noodig, eer de stoffen in zuiveren toestand kunnen worden verkregen. Het Pharmaco

therapeutisch Laboratori imi heeft de middelen niet om zich het noodige aan te schaffen. Organon 

verschaft levers, urine, testes en wat verder mocht noodig zijn voor onderzoek . . . . l.)eze samenwerking 

20- Tausk, Organon, 35. 
21. A.S. Parkes, 'The rise of reproductive endocrinology 1926-1940', Proceedings of the Society for Endocrinology 

(1966I 20-32. 
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Aankomst te Oss van de trein met laboratoriumapparatuur uit Amsterdam (1923) (Fotocollectie Centraal 
Archiefdienst N.V. Organon te Oss) 

is zoowel voor Organon als voor het Pharmacotherapeutisch Laboratorium van belang. Indien in de 

Verordering betreffende de Universiteit den hoogleeraren het geven van adviezen zou worden verboden, 

zou dit voor de Universiteit zeker nadeel opleveren en het laboratorium zou op veel minder resultaten 

op wetenschappelijk gebied kunnen wijzen.--

Het laboratorium als intermediair tussen industrie en kliniek 

Naast de rol die het laboratorium van Laqueur speelde in het leveren van de benodigde 
expertise voor de productie van geneesmiddelen uit dierlijke organen had het voor Organon 
nog een tweede cruciale functie. In de jaren twintig waren nauwelijks klinische gegevens 
voorhanden om te kunnen selecteren voor welke ziektes de nieuwe geneesmiddelen het 
beste gebruikt konden worden. Toch waren er hoge verwachtingen, met name wat betreft 
de zogenaamde vrouwelijke geslachtshormonen. Zo beschreef Laqueur het onderzoek in 
de laboratoria in Amsterdam en Oss als 'een jacht naar de godin van het geluk'.-' En 
Marius Tausk, vanaf de jaren dertig medisch directeur van Organon, beschreef de chemische 
isolatie en identificatie van oestrogeen in zijn boek over de geschiedenis van Organon als 
het vinden van 'goud uit de urine van drachtige merries'.--* De claims van gynaecologen en 
farmaceutische bedrijven over de therapeutische werking van geslachtshormonen waren 
echter voornamelijk gebaseerd op dierexperimenten en ervaringen met het gebruik van 
orgaanpreparaten in de eerste decennia van deze eeuw. De status van geslachtshormonen 

22. Gemeentearchief Amsterdam, notulen van de (buitengewone) vergadering van curatoren, 22 juni 1931. 
23. E. Laqueur, P.C;. Hart en S.E. de longh, 'Over een vrouwelijk geslachtshormoon (menformon)', Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde 71 (1927) 2077-89, vooral 2080. 
24. Tausk, Organon, 116. 

19 



20 Nelly Oudshoorn 

in deze periode kan het beste worden omschreven als 'geneesmiddelen op zoek naar een 
ziekte', om de mooie uitdrukking van Rein Vos te gebruiken.-'' 

Om de medische professie te overtuigen van het nut van de 'orgaanpreparaten op 
wetenschappelijken grondslag' moest Organon kunnen beschikken over meer systematische 
gegevens over de therapeutische werking van geslachtshormonen. Bovendien moest Organon 
een duidelijker beeld krijgen van de markt die zij voor deze nieuwe geneesmiddelen kon 
bereiken en creëren. De enige manier waarop dit kon worden gerealiseerd was het organi
seren van klinische proeven. Hiervoor was Organon echter geheel afhankelijk van de 
bereidheid van de medische professie tot medewerking aan de organisatie van deze tests. 

Ook op dit punt speelde Laqueur een cruciale rol in de ontwikkeling van het jonge 
bedrijf In die tijd was het ondenkbaar dat een farmaceutisch bedrijf zelf contacten onder
hield met clinici. De medische professie was volop verwikkeld in het vestigen van haar status 
als wetenschappelijke beroepsgroep, en directe contacten met de industrie werden begin 
deze eeuw beschouwd als een bedreiging voor de professionele status van medici.-'' 
Laqueur, opgeleid als arts en experimenteel onderzoeker, was de ideale persoon om een 
brug te slaan tussen deze twee werelden. Dit is duidelijk te zien in de manier waarop hij 
contact legde met klinieken voor het testen van Ovarnon, één van Organons eerste vrouwe
lijke geslachtshormoonpreparaten. Het eerste contact dat Laqueur in 1926 legde was met 
de directie van een gynaecologische kliniek in Breslau in Duitsland, waarbij hij medewer
king verzocht aan de organisatie van een kleinschalige klinische proef bij vrouwen met 
menstruatieproblemen. De keuze voor deze locatie was geen toeval: Laqueur was in Breslau 
geboren en had daar ook zijn opleiding als arts gevolgd, waardoor hij beter bekend was 
met Duitse dan met Nederlandse medische collega's. In dezelfde periode breidde Organon 
haar advertentiecampagne voor Ovarnon uit naar Duitsland. Een jaar later benaderde 
Laqueur ook clinici in Nederland, waar hij gynaecologen van de 'vrouwenklinieken' van de 
universiteiten van Amsterdam en Utrecht bereid vond mee te werken aan het testen van 
Ovarnon op hun patiënten. 

Deze eerste contacten met gynaecologische klinieken waren niet alleen van belang voor 
het vinden van een geschikte locatie voor het testen van hormoonpreparaten, maar speelden 
ook een rol in het verkrijgen van de benodigde onderzoeksmaterialen. In deze periode was 
urine de belangrijkste bron voor grondstoffen voor vrouwelijke geslachsthormonen. Wat 
Laqueur en Organon in de gynaecologische kliniek zochten waren niet alleen proefpersonen, 
maar ook de urine en placenta's van de vrouwelijke clientèle. In ruil voor de levering van 
deze materialen kregen de klinieken gratis de beschikking over het nieuwe hormoonpre
paraat, onder de voorwaarde dat het middel alleen aan patiënten zou worden gegeven die 
aan de klinische proef meewerkten. Dit lijkt een wat mager aanbod van Laqueur en de 
zijnen, maar het was dat niet: in proeven met andere hormonen, zoals insuline, werden 
hormoonpreparaten voor klinische proeven alleen tegen betaling (weliswaar tegen kostprijs) 
beschikbaar gesteld. In de onderhandelingen met de gynaecologische klinieken probeerde 
Laqueur de directies te overtuigen van de voordelen van samenwerking met Organon, 
waarbij hij stelde dat klinieken op deze manier veel betere hormoonpreparaten konden 
krijgen dan de middelen die al op de markt waren. Voor gynaecologen was dit een aan
trekkelijk aanbod. De resultaten van de klinische proeven werden, vaak onder de naam 
van de betrokken gynaecoloog, gepubliceerd in tijdschriften zoals het Nederlands Tijdschrift 

25. R. Vos, Drugs looking for disease. A descriptive model for the process of innovative drug research with special 
reference to the development of the beta blockers and the calcium (Groningen 1989). 
26. Svvann. Academic scientists. 
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voor Geneeskunde of Het Hormoon. Deze publicaties leverden een belangrijke bijdrage aan 
de versterking van het imago van de gynaecologie als wetenschappelijke professie.'" 

De leiding van de klinische proeven bleef echter in handen van Laqueur of één van zijn 
collega's van het Pharmacotherapeutisch Laboratorium. Zij adviseerden de clinici bij 
welke ziektes en bij welke patiënten de geslachtshormoonpreparaten het beste konden 
worden getest en zij waren het die de resultaten van de klinische proeven rapporteerden 
aan Organon. Ook in de jaren dertig, toen hormoonpreparaten op grotere schaal werden 
getest, speelde Laqueur een belangrijke rol voor Organon in het vinden van geschikte test-
locaties. In 1931 vroeg Tausk aan Laqueur grootschalige klinische proeven op te zetten om 
de functie van menformon, het tweede geslachtshormoonpreparaat dat Organon op de 
markt bracht, te testen voor de behandeling van menstruatiestoornissen en overgangs
klachten. Tausk stelde daartoe voor grote fabrieken - waar veel vrouwen werkten - te 
benaderen. Ook nu was het niet Organon zelf maar Laqueur die de contacten legde met de 
directies van bedrijven waaronder Hero, Jamin en Philips. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat het laboratorium van Laqueur een cruciale 
rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van vrouwelijke geslachtshormoonpreparaten tot ge
neesmiddelen. Ten eerste zorgde Laqueur voor de toegang tot ziekenhuizen, privéklinieken 
en andere locaties waar klinische proeven konden worden georganiseerd. Op deze manier 
kreeg Organon de beschikking over de benodigde systematische informatie, nodig voor 
het vaststellen van de klinische relevantie van zijn hormoonpreparaten. Ten tweede zorgde 
Laqueur ervoor dat Organon contacten kon opbouwen met potentiële klanten, zowel artsen 
als vrouwelijke patiënten. De organisatie van klinische tests was dus niet alleen relevant 
voor het onderzoek van de therapeutische werking van hormoonpreparaten, maar was 
tevens belangrijk voor het creëren van een markt voor hormoontherapieën: veel gynaeco
logen en vrouwen hebben op deze manier met het nieuwe geneesmiddel kennisgemaakt. 
De rol van Laqueur als intermediair tussen industrie en kliniek was van doorslaggevend 
belang voor de ontwikkeling van Organon en de introductie van oestrogenen als nieuw 
type geneesmiddel, waarmee Organon de wereldmarkt zou veroveren. 

Tenslotte 

Om te voorkomen dat mijn analyse van de rol van Laqueurs laboratorium in de ontwikke
ling van hormoontherapie en het ontstaan van Organon wordt gelezen als een heldenverhaal 
waarin Laqueur de macht had alles naar zijn hand te zetten, wil ik dit artikel afsluiten met 
een korte discussie van de dingen die Laqueur niet heeft kunnen bewerkstelligen. In scherp 
contrast met de successen die Laqueur en Organon behaalden op het terrein van de intro
ductie van vrouwelijke geslachtshormonen als nieuwe geneesmiddelen, staat het verhaal 
over mannelijke geslachtshormonen. Ondanks het feit dat Laqueurs onderzoeksgroep als 
eerste slaagde in de isolatie en identificatie van testosteron, lukte het Laqueur en Organon 
niet dit middel op grote schaal te testen en op de markt te introduceren. Ook hier was men 
afhankelijk van contacten met de medische professie. In dit geval kon Laqueur echter niet 
terugvallen op een uitgebreid netwerk van klinieken en specialisten. Voor het organiseren 
van klinische proeven waren Laqueur en Organon vooral aangewezen op urologen. Via uro-

27. Voor een uitgebreide studie van de opkomst van de gynaecologie en het medisch specialisme in het algemeen 
zie .Alice Juch, De medische specialisten in de Nederlanilse gezondheidszorg. Hun mainfestatie en consolidatie, 181)0-1941 
(Rotterdam 1997). 
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logische klinieken konden ze echter maar een vrij kleine clientèle bereiken met een - zeker in 
vergelijking met die van de gynaecologische klinieken - relatief beperkt aantal medische 
indicaties dat in aanmerking kwam voor hormoontherapie. De medische behandeling in 
urologische klinieken beperkte zich tot ziektes van de urinewegen en prostaatklachten, en 
was niet gericht op andere ziektes bij mannen. De medische professie die zich met de fysio
logie en de pathologie van reproductieve functies van het mannelijk lichaam bezighouden 
ontstond pas in de jaren zeventig. 

Deze verschillen in institutionalisering van onderzoek en behandeling van vrouwelijke en 
mannelijke lichamen hebben een belangrijke rol gespeeld in de selectie van geneesmiddel
profielen voor mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen en het creëren van een markt 
voor hormoontherapie. Terwijl Organon in zijn Zaklexicon voor orgaan- en hormoontherapie 
uit 1937 vrouwelijke geslachtshormoon aanried voor de behandeling van 34 van de 129 in het 
lexicon opgenomen medische indicaties, werd behandeling met mannelijke geslachtshormo
nen slechts in drie gevallen geadviseerd, waaronder behandeling van prostaataftvijkingen.-'* 
Het creëren van een markt voor mannelijke geslachtshormonen lag duidelijk buiten het 
bereik van Laqueur. 

SUMMARY 

Laqueur and Organon. The university laboratory ami the pharmaceutical industry in the 
Netherlands 
Since the 1970s cooperation between universities and pharmaceutical firms is business as 
usual. This has not always been the case. The first alliances between academic scientists and 
the pharmaceutical industry can be traced back to the 1920s. Compared to the U.S. and most 
other European countries, the creation of networks between the Dutch academe and indus
try shows a rather peculiar pattern that is illustrative in clarif)'ing how the relationships 
between scientists and the pharmaceutical companies were built. Dutch scientists could not 
ally themselves with the pharmaceutical industry, simply because no Dutch pharmaceutical 
company specialized in organpreparations existed prior to the 1920s. This situation forced 
scientists to opt for the strongest form of alhance they could create, namely to take part in 
the founding of a pharmaceutical company. Ernst Laqueur, a professor in pharmacology 
at the University of Amsterdam, was one of the three founders of Organon, the Dutch 
pharmaceutical firm that was founded in 1923. Based on an analysis of the early history of 
sex endocrinology, this paper examines the creation of networks between Laqueur and 
Organon. The paper concludes that the university laboratory played a crucial role in the 
development of Organon. Organon was dependent on Laqueurs laboratory for the provision 
of the required biological essay techniques in order to manufacture standardized hormone 
products. Moreover, Laqueur mediated all the contacts between Organon and the clinic, 
required for the clinical testing of hormones and the provision of raw materials for the 
making of hormones into chemicals and drugs. 

28. Zaklexicon der orgaan- en hormoontherapie. Tweede herziene uitgave (Oss 1937). 

22 


