
Gewina 19 (1996) 43-45 

DE DOOS VAN PANDORA 

HET VITAMINEN-LABORATORIUM 

A. de Knecht-van Hekelen' 

Enige tijd geleden bracht ik een bezoek aan de 
Stichting Voeding Nederland in Den Haag. De di
recteur van de Stichting, dr.ir. M. Stasse-Wolthuis, 
had mij verteld dat de Stichting nog wat oude 
spullen van het in 1919 opgerichte 'Nederlandsch 
Instituut voor Volksvoeding" bewaarde. Die moes
ten eigenlijk eens beter gearchiveerd worden. Zo 
ver is het nog niet gekomen, maar inmiddels heb 
ik wel de notulenboeken van de vergaderingen van 
het dagelijks bestuur bekeken. Het leken in eerste 
instantie vrij gewone verslagen die interessant zijn 
voor een liefhebber van voedingsgeschiedenis, zo
als ik, maar verder behoorlijk droge kost. Tot mijn 
oog viel op een bundeltje tekeningen. Deze vondst 
wil ik u in de rubriek 'De doos van Pandora' be-
.schrijven: het zijn de lotgevallen van een nooit ge
realiseerd bouwplan voor een 'vitaminen-labora
torium'. 

De plannen voor dit laboratorium kwamen van 
Evert Cornells van Leersum (1862-1938), onder 
medisch-historici bekend als hoogleraar in de far
macologie, farmacognosie en geschiedenis van de 
geneeskunde te Leiden. LUt een typescript dat tus
sen de notulen zit, blijkt dat hij op 17 januari 1918, 
dus nog tijdens de Eerste Wereldoorlog, een stuk 
had laten verschijnen getiteld 'Nota betreffende 
een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding". 
Daarin schrijft hij waarom zo'n instituut nodig is: 

door een bijkans volslagen afsluiting van ons land 
van de overige wereld (worden wijl met onder
voeding, om niet van erger nog, van hongers
nood te spreken, bedreigd. Than.s wordt de door 
voorspoed en gemak in slaap gewiegde belang
stelling in het lot van den medemensch door den 
scherpen prikkel van gebrek, die niet slechts en
kele kringen treft, doch door een iegelijk letterlijk 
aan den lijve wordt gevoeld, wakker geschud en 
wordt men herinnerd aan de noodzakelijkheid 
om te beraadslagen over afdoende maatregelen 
tot oplossing van de zoo uiterst gewichtige vraag
stukken der volksvoeding.' 

heemse voedingsmiddelen, het zoeken van nieuwe 
bronnen voor deugdelijk voedsel, verbetering van 
de methoden van opslag en verduurzaming van 
levensmiddelen. Bovendien stelde hij onderzoek 
voor naar de voedingstoestand van het volk, het 
opzetten van voedingsvoorlichting en maatregelen 
ter bescherming van de consument tegen ondeug
delijke levensmiddelen. 
Op 25 juni 1919 werd inderdaad tot stichting van 
het 'Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding' 
(NIVV) overgegaan. Een maand later publiceerde 
Van Leersum, die inmiddels tot directeur van het 
nieuwe instituut was benoemd, het programma 
van het KIVV waarin hij de eerder genoemde 
thema's op ambitieuze wijze uitwerkte. Voor de 
uitvoering van zijn plannen had hij een gebouw 
nodig en een groot aantal medewerkers uit diverse 
disciplines. Ten behoeve van de inrichting van het 
door hem gewenste laboratorium maakte Van 
Leersum van 27 augustus 1919 tot 11 april 1920 een 
studiereis door de Verenigde Staten.- Zijn plannen 
hadden daar veel bijval geoogst, zodat hij, weer 
terug in Nederland, vol enthousiasme met de 
architect Evert Breman overlegde over een ont
werp van een groot laboratorium met een aparte 
'voedingsstal voor dieren', zoals hij die in de V.S. 
had gezien. Toen al spoedig bleek dat dit complex 
f 500.000,- zou gaan kosten, stapte Breman over 
op een ontwerp van een veel kleiner gebouw. 
Hiervoor maakte hij tekeningen die in de vergade
ring van het dagelijks be.stuur van het NIX'A' op 18 
oktober 1920 aan de orde kwamen: twee daarvan 
zijn hier afgebeeld. Er werd wat heen en weer 
gepraat over de zeer summiere begroting die er 
voor de bouw en inrichting als volgt uitzag: 

Bouwsom 
Inrichting, incl. centr. verw. 
Instrumentarium en boekwerken 
Onvoorzien 

Woning voor inwonend 
instrumentmaker 

F 75.000,-
25.000,-

10.000,-

5.000,-

115.000,-

pro memorie 

Onderwerpen waarover het instituut zich zou 
kunnen buigen waren er zijns inziens legio. Hij 
dacht daarbij aan de hernieuwde voedselaanvoer 
in vredestijd, uitbreiding van de kennis over uit-

De meeste discussie werd echter gewijd aan de 
voorgestelde naam van het laboratorium. Het 
'Vitaminen-laboratorium' kon de goedkeuring 

43 



De doos van Pandora 

BLAD nt6. 

NLP.INSiT vooEVOLI^SVOCPINq •»»VITA.A,MN£N-Lé^B0EA70I2,IUM.-*&CWML-];:;QD= 

Op zijn voorstel werd de naam gewijzigd in 
'Laboratorium voor Voedingsproeven'. Dat men 
het eens werd over de naam, betekende echter 
geenszins dat het gebouw er al stond. Hoewel het 
kapitaal van het instituut een uitgave van f 115.000 
wel mogelijk maakte, had men zorgen over de kos
ten van de exploitatie. Bijna een jaar later was men 
nog niets opgeschoten. Architect Breman had al 
sinds mei 1921 een bouw\'ergunning van de ge
meente, maar nu bleken de bouwkosten inmiddels 

van het bestuurslid Cornells A. Pekelharing (1848-
1922), emeritus hoogleraar in de chemische fj'sio-
logie te Utrecht, niet wegdragen. De argumentatie 
van Pekelharing is interessant: 

Deze naam is immers in de eerste plaats voor lee-
ken onduidelijk, en waar vitaminen bovendien 
een naam is voor stoffen die men nog niet vol
doende kent, bestaat de mogeliikheid dat deze 
naam na eenigen tijd weer zal moeten worden 
veranderd.' 
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te zijn gestegen tot ten minste f134.000. Bovendien 

wilde Breman de bouw niet openbaar aanbeste

den, zoals Van Leersum hem had voorgesteld. Het 

bestuur was hierover zeer onts temd en men wilde 

het contact met Breman verbreken: 

Het lijkt... het beste door een betrouwbaar archi
tect nieuwe plannen te doen ontwerpen en een 
nieuw bestek te doen opmaken en dan de plan
nen en dal bestek te vergelijken met die van den 
Heer Breman. 

... Het zal ons wel moeite en geld kosten om van 
den Heer Breman af te komen, maar het moet 
geprobeerd worden.^ 

Er werd wel overleg gevoerd met een andere archi

tect, maar in diezelfde tijd ontving het bestuur een 

schrijven van de Minister van Landbouw, Nijver

heid en Handel met de mededeling dat er geen 

subsidie werd verleend als die voor de bouw van 

een laborator ium werd bestemd.' ' Van de grootse 

plannen tot bouw van een Labora tor ium voor 

Voedingsproeven kwam niets terecht. In 1923 

moest Van Leersum uiteindelijk genoegen nemen 

met het gebruik van enkele lokalen in het Hygië

nisch Laborator ium en de bouw van een houten 

huisje voor de proefdieren in de tuin van dit labo

ratorium.' ' In de zaak tegen Breman kwam het in 

1925 tot een veroordeling van het Inst i tuut: de 

rechtbank besliste dat het Inst i tuut aan Breman 

een schadevergoeding van f 10.000 moest betalen 

en de proceskosten." 

* Vrije Universiteit Amsterdam; Faculteit der 
Geneeskunde; Vakgroep .Victamedica/Sectie Medische 
Geschiedenis; Van der Boechorststraat 7, 1081 BT 
Amsterdam 
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