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De vitaminefabriek van Philips Duphar in Weesp 

Het was C.J. Van Houten die in de negentiende eeuw met zijn cacaofabriek Weesp als industriestadje op de kaart zette. 

Bijna een halve eeuw na de sluiting van dit bedrijf is er niet veel tastbaars meer dat herinnert aan deze periode. Het 

enige industrieel erfgoed dat vandaag de dag nog resteert is te danken aan de samenwerking met Philips. In deze 

fabriek werd vanaf 1930 met speciale lampen vitamine-D geproduceerd dat met een chocoladeomhulsel als 

kindvriendelijk alternatief voor levertraan op de markt werd gebracht. Onder de naam Philips Duphar groeide deze 

samenwerking uit tot een farmaceutisch bedrijf voor de gezondheid van mens, dier en plant, dat later werd verkocht 

aan Solvay en thans onderdeel is van Abbott. De verlening van de gemeentelijke monumentenstatus aan het uit 1895 

daterende gebouw van de vitaminefabriek verhindert overigens niet dat het nog steeds in gebruik is voor 

productiedoeleinden en daarom schuil gaat achter een wirwar van buizen, bordessen en brandtrappen.  

Van Houten Cacao 

Toen aan Casparus van Houten in 1828 octrooi werd 

verleend op de productie van cacaopoeder was 

chocolade al drie eeuwen bekend in Europa. Het betrof 

dan echter een drank die bereid werd door cacao 

(choco) in heet water of kokende melk (lait) te roeren, 

waaraan suiker, anijs of nootmuskaat werd toegevoegd 

om de bittere smaak te onderdrukken, dat het gemeen 

heeft met koffie. Daarnaast lag zo’n kop chocolade 

velen te zwaar op de maag vanwege het hoge gehalte 

aan cacaovet. Dat dit doormiddel van persen 

afgescheiden kon worden was al bekend, maar hierdoor 

ging gemakkelijk de smaak verloren. Van Houten wist dit 

met zijn productieproces te voorkomen, door de 

ontstane zuren met potas te neutraliseren, hoewel dit 

“alkaliseren” nog lang omstreden zou blijven en later tot 

menig rechtszaak in het buitenland zou leiden. 

Bovendien verkocht hij het  resulterende product als 

poeder in flessen, wat de houdbaarheid tijdens 

transport en opslag ten goede kwam. Tot dan toe was 

cacao na vermaling en uitharding tot (bittere) koekjes 

gesneden die geraspt aan melk of water werden 

toegevoegd. De productie vond aanvankelijk nog plaats 

met een door handkracht aangedreven pers op het 

woonadres van Van Houten aan de Amsterdamse 

Leliegracht. Ter modernisering  kocht zoon Coenraad  in 

1842 molen De Eendragt in Leiden, inclusief een stel 

paarden voor de windstille dagen. Vanwege mogelijk 

brandgevaar keek het Leidse gemeentebestuur met 

argusogen naar de grote fornuizen waarmee de 

cacaobonen door van Houten geroosterd werden. Toen 

deze echter ook nog eens wilde overstappen op een 

stoommachine, werd hem een vergunning geweigerd 

en moest het bedrijf wederom uitwijken naar een 

andere locatie. Dit keer viel de keuze op Weesp, waar de 

tapijtfabriek Papegaay & Co aan de Oude Gracht werd 

aangekocht, die reeds de beschikking had over een 

stoommachine. Het vestingstadje aan de Vecht was van 

oudsher al een populaire vestigingsplaats voor 

jeneverstokerijen die om dezelfde reden door 

Amsterdam werden geweerd.  Had tot dusverre vooral 

de nadruk gelegen op techniek en kwaliteit, met de 

benoeming van Coenraads oudste zoon Casparus 

Johannes tot compagnon in 1865 kregen de com-

merciële activiteiten meer aandacht en zou Van Houten 

uitgroeien tot een onderneming van wereldfaam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Reclameaffiche voor de Franse markt uit 

1910. 

In datzelfde jaar zag de handelsvennootschap C.J. van 

Houten & Zoon het levenslicht en werd overgeschakeld 

van fles op blik als verpakkingsmateriaal. Er werden 

agentschappen geopend in Duitsland, Engeland en 

Frankrijk, het restproduct cacaoboter begon zijn weg te 

vinden naar afnemers die het verwerkten in cosmetica 
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en melkchocolade, maar vooral door te investeren in 

aansprekende reclamecampagnes wist men zich te 

onderscheiden van concurrenten. Dit bleef niet beperkt 

tot advertenties in kranten, reclameborden op trams en 

billboards langs spoorwegen Zo presenteerde Van 

Houten zich met een compleet paviljoen in de vorm van 

het stadhuis van Franeker op de wereldtentoonstelling 

van Chicago in 1893. Om aan de sterk toegenomen 

vraag die hieruit volgde te kunnen voldoen was een 

fabrieksuitbreiding nodig die aan de Oude Gracht niet 

gerealiseerd kon worden. Daarom kocht C.J. van Houten 

gronden aan in de Aetsveldse polder, ten westen van 

Weesp en even buiten de vestingwerken. Daar verrees 

vanaf 1890 een nieuw fabriekscomplex, niet alleen voor 

de productie van cacaopoeder maar ook voor de 

vervaardiging van chocoladeartikelen. Dit productie-

proces is veel arbeidsintensiever dan dat van cacao-

poeder en het personeelsbestand liep op tot ruim 

duizend medewerkers. Van Houten begon in Nederland 

als eerste met chocoladerepen in een wikkel van staniol 

(bladtin) en omslag van karton. Toch zou het nooit 

lukken om hierin zo succesvol te worden als 

buitenlandse concurrenten zoals Stollwerck in 

Duitsland, Cadbury in Engeland, Sucher in Zwitserland 

en Menier in Frankrijk. Deze werden wel allemaal door 

Van Houten van cacaoboter voorzien, waardoor er aan 

de vooravond van de Eerste Wereldoorlog een 

overschot aan cacaopoeder ontstond met een scherpe 

prijsdaling tot gevolg. Het bedrijf belandde in de rode 

cijfers en de verliesgevende verkoop van chocolade-

repen werd zelfs stopgezet. Tijdens de oorlogsjaren 

stokte de aanvoer van cacaobonen uit de Engelse 

koloniën, omdat het Empire terecht vermoedde dat de 

producten van Van Houten bij de Duitse vijand terecht 

kwamen. De hoop op verbetering na beëindiging van 

het conflict verdween al snel. Door protectionistische 

maatregelen vielen exportmarkten weg en de 

samenwerking met het Zwitsere Villars om opnieuw 

chocoladeproducten te gaan verkopen leed schipbreuk 

in 1924. De uitbundige viering van het eeuwfeest in 

1928 kon niet verhullen dat Van Houten er slecht voor 

stond en de behoefte aan een nieuw product om buiten 

de sterk competitieve chocolademarkt weer aan-

trekkelijke winstmarges te kunnen maken was dan ook 

groot. Juist in het jubileumjaar deed die gelegenheid 

zich voor en wel uit een onverwachte hoek: door een 

uitvinding van de N.V. Gloeilampenfabriek Philips uit 

Eindhoven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Bouw van het nieuwe fabriekscomplex van Van Houten in de Aetsveldse polder. Links het gebouw waarin 

veertig jaar later de vitaminefabriek gevestigd zou worden. 
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De ultrasollamp van Philips 

Terwijl Van Houten het na een eeuw nog steeds 

hoofdzakelijk moest hebben van cacaopoeder, was 

Philips hard op weg om van gloeilampenfabrikant een 

wereldspeler in de opkomende elektrotechnische 

industrie te worden. Vooral haar eigen research-

organisatie, het Natuurkundig Laboratorium (NatLab), 

speelde hierin een belangrijke rol door innovaties op het 

gebied van radio (de Pentodebuis) en röntgenbestraling 

(de Metallix- en Rotalixbuis). Wat nieuwe verlichtings-

bronnen betrof werkten de onderzoekers aan 

gasontladingslampen, waarvan de neon- en TL-buizen 

de bekendste waren. Tot deze categorie behoorden 

echter ook de natriumlampen, die met hun 

kenmerkende oranje kleur later ingezet zouden worden 

om wegen te verlichten, en kwiklampen. Omdat 

kwikdamp bij hoge temperatuur en druk een wit licht 

uitstraalt  van hoge intensiteit dat de kleur van daglicht 

benadert, lag toepassing in filmprojectoren, studio-

lampen, zoeklichten en vuurtorens voor de hand. De 

mogelijkheden werden nog groter door gebruik van een 

kwartsglas omhulsel, aangezien dan ook de ultraviolette 

component van het kwikspectrum benut kon worden 

om plantengroei te stimuleren en dit lamptype kreeg 

dan ook de merknaam Biosol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Reclameaffiche voor Biosollampen uit 

1938. 

Dat ook het menselijk lichaam, vooral tijdens de 

groeifase, niet zonder ultraviolette straling kan was 

reeds in de voorgaande eeuw duidelijk geworden in het 

zich snel industrialiserende Engeland, waar in 

arbeiderswijken en fabrieken nauwelijks zonlicht 

doordrong. Bij kinderen gaf dit aanleiding tot 

skeletvergroeiing die door de medische wereld als 

Rachitis werd aangeduid maar in de volksmond bekend 

werd als “Engelse Ziekte”. Vanwege de ontwikkelingen 

in de röntgendiagnostiek stond het NatLab reeds in 

contact met de medische wereld en toepassing van een 

nieuwe stralingsbron voor gezondheidsdoeleinden was 

zeker niet onlogisch. Ter behandeling van patiënten 

werd een hoogtezon geconstrueerd op basis van 

kwiklampen, maar daar lieten de onderzoekers Egbert 

Reerink en Aart van Wijk het niet bij, en zij verdiepten 

zich in het mechanisme dat schuil gaat achter deze 

therapie. Aan het begin van de jaren twintig waren er 

wetenschappelijke doorbraken bereikt door niet alleen 

het verband aan te tonen tussen rachitis en zonlicht 

maar ook met bepaalde voedingsmiddelen. De Britse 

arts Edward Mellanby stelde vast dat ook met een dieet 

van boter, melk en levertraan rachitis kon worden 

voorkomen. Toen was het slechts een kwestie van jaren 

eer men een stof geïdentificeerd had die deze 

voedingsmiddelen gemeen hebben en bovendien wordt 

aangemaakt bij bestraling van de menselijke huid met 

ultraviolette straling: Vitamine D.  

Nadat ook de uitgangsstof hiervan bekend was 

geworden, namelijk cholesterol, haakten Reerink en van 

Wijk hierop in door dit proces buiten het menselijk 

lichaam op te wekken met een utrasollamp. De UV-

straling uit het spectrum van deze kwiklamp bleek 

inderdaad in staat om cholesterol in vitamine D om te 

zetten, zo rapporteerden zij aan hun directie. Die wist 

aanvankelijk niet hoe dit voor de onderneming 

profijtelijk te maken zou zijn, maar lichtte er in ieder 

geval president directeur Anton Philips over in. Deze 

deinsde er niet voor terug om radicaal nieuwe wegen te 

bewandelen waarvan de winstperspectieven pas op de 

wat langere termijn te verwachten waren, maar 

industriële productie van vitamine leek hem op het 

eerste gezicht toch wel erg ver buiten de business van 

zijn bedrijf  liggen. Het laatste zetje in deze richting werd 

echter gegeven door Geert van Mesdag, lid van de raad 

van commissarissen van Philips èn van Van Houten. 

Deze was door zijn huwelijk met een kleindochter van 

Coenraad van Houten, na het overlijden van Casparus 

Johannes in 1901 en diens zuster Johanna Sophia in 

1903 (beide laatste oorspronkelijke telgen Van Houten) 

samen met Douwinus Johannes van Houten (achterneef 

van Casparus Johannes) eigenaar geworden van C.J. van 
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Houten & Zoon. Dat beide medefirmanten het niet goed 

met elkaar konden vinden heeft er overigens toe 

bijgedragen dat de gerezen problemen van na de 

eeuwwisseling door de onderneming onvoldoende 

slagvaardig werden aangepakt. Van Mesdag zag 

commerciële mogelijkheden in vitamine-D bevattende 

chocoladepastilles, omdat levertraan weliswaar zeer rijk 

was aan dit bestanddeel maar door zijn ranzige smaak 

en geur van rotte vis niet geliefd was bij kinderen. Onder 

de slogan “Lekkerder dan Levertraan” moest dit toch 

aan kunnen slaan, zo concludeerden Philips en Van 

Mesdag. Hoewel men aanvankelijk dacht aan een 

licentieovereenkomst die Van Houten het recht zou 

geven om tegen vergoeding de vinding van het NatLab 

voor dit doel in te zetten, kwamen de onderhandelingen 

in 1929 op een ander resultaat uit. Besloten werd om de 

productie en verkoop van chocoladepastilles onder te 

brengen in een gezamenlijke onderneming die in 1930 

het levenslicht zag onder de naam N.V. 

Pharmaceutische Productenmaatschappij Philips-Van 

Houten.  

Prutszaakje 

De productie van vitamine-D vond voorlopig bij Philips 

in Eindhoven plaats, de vermenging met cacaoboter bij 

Van Houten in Weesp. In 1931 werd de vitamine 

houdende chocoladepastille gepatenteerd en onder de 

naam Dohyfral op de markt gebracht. Aangezien het 

productievolume nog klein was, vergde dit nog geen 

grote investeringen. Dit gold wel voor de 

reclamecampagnes (“tot vreugde van ouders en 

kinderen”) en vrijgavetesten met het oog op 

voedselveiligheid en medicinale werking. Een spoedig 

uitzicht op winst was er niet, terwijl de 

voortwoekerende economische crisis de resultaten van 

beide bedrijven onder druk zette. Van Houten, dat 

voordien al verzwakt was, kon deze extra lasten niet 

langer dragen en was  in 1935 genoodzaakt om zich uit 

de gezamenlijke onderneming terug te trekken. Binnen 

Philips was men er aan gewend dat nieuwe uitvindingen 

nu eenmaal hun tijd nodig hadden vooraleer ze 

winstgevend werden. De profijtelijke verkoop van 

radiotoestellen in de jaren dertig vormde hier het bewijs 

van en leverde tevens de inkomsten om in deze 

moeilijke tijden de ontwikkeling op het gebied van 

vitamineproductie door te kunnen zetten. Dat de 

wetenschap juist op dat moment grote vooruitgang 

boekte in het isoleren en synthetiseren van ander 

vitamines zal zeker een aanmoediging zijn geweest om 

deze toch branchevreemde activiteit voort te zetten. Zo 

experimenteerde men om caroteen uit koeien- en 

paardenmest te winnen, teneinde deze verbinding om 

te kunnen zetten in vitamine-A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: Egbert Reerink toont Prins Bernhard 

(links) en Anton Philips (rechts) de nieuwe vitamine-

fabriek in Weesp. 

Voorlopig beperkten productie en verkoop zich echter 

tot Dohyfral en ondanks het “uitstappen” van Van 

Houten concentreerde Philips deze in Weesp. Hiervoor 

werd in 1936 een langgerekt bedrijfsgebouw van 

bouwjaar 1895 bestaande uit vier bouwlagen met 

ketelhuis op het fabriekscomplex van Van Houten 

geschikt gemaakt. De naam Philips-Van Houten bleef 

gehandhaafd en Reerink  ging er als directeur leiding aan 

geven.  Hij leidde er in 1939 vol trots de jonge prins 

Bernhard rond toen die ter kennismaking met  

Nederland op excursie ging naar bedrijven die 

technologisch vooropliepen in de wereld. 

Verantwoordelijk voor de verkoop werd Van Marken. 

Die concludeerde al snel dat de vestiging in Weesp voor 

dit doel onvoldoende uitstraling had en daarom werd 

een statig pand aan de Amsterdamse Herengracht nr. 

270 gehuurd om de klanten te ontvangen. Of dit er aan 

heeft bijgedragen is niet bekend, maar in 1937 werd er 

een lucratieve licentieovereenkomst getekend met het 

Amerikaanse bedrijf Dupont voor de levering van 

Vitamine D. Deze onderneming zag vooral kansen op 

veterinair gebied en ging vitamine D toevoegen aan 

kippenvoer ter verbetering van de calciumhuishouding 

voor de eierproductie. In eigen land ondervond Philips-

Van Houten echter stevige concurrentie van Organon 
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dat in 1936 Davitamon op de markt bracht, dat met 

fl.0,69 per buisje aanmerkelijk goedkoper was dan de 

fl.2,75 waarvoor Dohyfral over de toonbank ging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: De bestralingsbatterij en oplosketel bij 

de bereiding van vitamine D. 

De achtentwintig medewerkers in Weesp hadden 

voorlopig hun handen vol aan de verbetering van het 

productieproces. Zo was het bestralingsprocedé 

brandgevaarlijk en een ongeluk liet dan ook niet lang op 

zich wachten. In 1939 kostte een explosie het leven aan 

een chemicus en een instrumentenmaker en raakten 

twee operators zwaar gewond. Daarom werd 

overgeschakeld van ether op het minder ontvlambare 

ethylalcohol als oplosmiddel voor het cholesterol. De 

beschikbaarheid van deze grondstof was overigens ook 

nog een punt van aandacht, aangezien niet ieder type 

vet hier even rijk aan is. Onderzoek wees uit dat met 

name mosselvlees een hoog cholesterolgehalte van 11% 

heeft. Om van voldoende mosselvlees verzekerd te zijn 

werd zelfs een mechanische pellerij in het Zeeuwse 

Arnemuiden opgestart. Uiteindelijk bleek echter wolvet, 

ofwel lanoline,  nog cholesterolrijker te zijn, waarbij de 

Nieuw-Zeelandse schapen met 15% het hoogst 

scoorden. Deze grondstof zou na de oorlog geleverd 

gaan worden door het Veenendaalse bedrijf Schuppen 

& Zoon. Dit was van oorsprong een wolspinnerij die met 

“Scheepjeswol” weliswaar een sterk merk in huis had, 

maar in de jaren dertig door de teruglopende vraag naar 

handbreigaren toch op zoek moest naar andere 

producten. Onder bezielende leiding van de heren 

Frederikse en Callenbach verrees in 1947 een chemische 

fabriek waarin cholesterol uit wolvet werd gewonnen 

voor de cosmetica- en farmaceutische industrie (niet 

alleen voor vitaminen maar later ook voor hormonen). 

Uit strategische overwegingen zou dit bedrijf in 1969 

door Philips worden aangekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Reclameaffiche voor hoesttabletten van 

Agré-Gola. 

Ondanks de oorlogsjaren wist ook Philips-Van Houten 

haar productenpallet uit te breiden, en wel door 

overname van de Roxane NV in Olst. Voortgekomen uit 

de vleesindustrie was het zich vanaf 1927 gaan 

toeleggen op de winning van insuline uit slachtafval, 

vooral pancreas. Omdat winsten uitbleven, was Roxane 

daarnaast keeltabletten gaan produceren die onder de 

merknaam Agré Gola wel gretig aftrek vonden. Achteraf 

bezien blijft het opmerkelijk dat Reerink hier 

toestemming voor kreeg, terwijl zijn Dohyfral-business 

nog altijd verliesgevend was. Het moet dan ook in het 

licht gezien worden van de grote ontwikkelingen die 

wereldwijd, maar vooral in de Verenigde Staten, gaande 

waren op het gebied van de chemische- en 

farmaceutische industrie. Deze waren tijdens de oorlog 

in een stroomversnelling gekomen en Anton Philips en 

zijn opvolger Frans Otten waren hiervan getuige 

geweest toen ze naar de VS waren uitgeweken om van 

daaruit de onderneming voort te zetten. Toen hun 

commerciële man Othon Loupart in 1948 dhr. Boost 

benoemde als nieuwe verkoopdirecteur van Philips Van 

Houten sprak deze de woorden: “Het is maar een 

prutszaakje, maar er valt iets van te maken”. Dat dit niet 

gericht was aan dovenmansoren zou snel blijken. Wie 

gedacht had dat de diversiteit van het bedrijf inmiddels 

wel zijn grenzen had bereikt zou bedrogen uitkomen. 
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Afbeelding 7: Het fabriekscomplex van Van Houten begin jaren vijftig. De vitaminefabriek is gemarkeerd. 

 

Voor de gezondheid van mens, dier en plant 

Het kon namelijk niet uitblijven of de doorbraken op 

farmaceutisch gebied zouden zich ook gaan uitstrekken 

richting de plantenwereld teneinde de agrarische sector 

in staat te stellen betere oogstopbrengsten te behalen. 

Dat betrof dan vooral chemische stoffen ter bestrijding 

van schadelijke insecten, die aanvankelijk werden 

aangeduid als gewasbeschermingsmiddelen of fyto-

farmaceutica, maar later in de volksmond bekender 

werden als insecticiden. Zo had de chemicus Teunis van 

der Linden  aan de Universiteit van Amsterdam in zijn 

onderzoek naar de chlorering van alkanen ontdekt dat 

vooral de verbinding Hexa-Chloor-Cyclohexaan voor dit 

doel erg effectief was. Het zou later naar zijn uitvinder 

“Lindaan” genoemd gaan worden. Philips-Van Houten 

raakte hiervan op de hoogte toen het in 1947 de fabriek 

van firma Trouw & Co in Amsterdam overnam om er het 

vaatverwijdende middel Corvasymton te gaan 

produceren. De productie van Lindaan was binnen 

Trouw & Co tot dan toe kleinschalig geweest, maar 

directeur Boost zag er potentie in en stelde voor om ook 

in deze business te stappen die in de N.V. Physica werd 

ondergebracht. Het besef groeide echter al snel dat de 

farmaceutische activiteiten alleen maar konden groeien 

als ze een volwaardige plaats binnen de concern-

organisatie zouden krijgen en zo fuseerden Philips-Van 

Houten, Roxane en Physica in 1948 tot de Hoofd 

Industrie Groep (H.I.G) Philips Dutch Pharmaceuticals, 

of kortweg “Philips Duphar”. Naar de buitenwereld 

presenteerde men zich als een onderneming “Ter 

bevordering van de gezondheid van mens, dier en 

plant”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Reclamebord voor bestrijdingsmiddelen 

van Duphar. 

Ook in geval van de gewasbeschermingsmiddelen gold 

echter dat de kosten ruimschoots voor de baat uit 

gingen. Het bedrijfspand waar Trouw & Co haar Lindaan 

had geproduceerd stond tussen de woonhuizen en om 

deze fors op te schalen werd besloten om te investeren 
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in een nieuwe fabriek op het Hemwegterrein in 

Amsterdam. Punt van zorg was echter niet alleen dat 

winsten voorlopig uitbleven, maar ook dat binnen 

Philips weinig kennis bestond op het gebied van de 

fijnchemicaliën. Daarom werd de voormalig directeur 

van het eigen kennisinstituut NatLab, Gillis Holst, 

ingeschakeld voor advies. Deze suggereerde eenzelfde 

oplossing als destijds gekozen was voor de 

productieopschaling van elektrische apparaten die 

binnen het NatLab werden ontwikkeld, namelijk een 

flexibel inzetbare proeffabriek. Met dat verschil echter, 

dat de uiteindelijke industriële productie niet binnen 

eigen fabrieken maar die van gevestigde chemie-

bedrijven zou gaan plaatsvinden. Daarom werden er 

gesprekken gevoerd met achtereenvolgens de 

Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (thans AKZO), De 

Staatsmijnen (thans DSM) en Organon (thans MSD) om 

in de toekomst tot samenwerking te komen, maar met 

geen van deze partijen kon overeenstemming worden 

bereikt. Haast was echter geboden, want buitenlandse 

concurrenten bouwden inmiddels grote fabrieken, 

waardoor de prijzen onder druk kwamen te staan. 

Overigens produceerden zij over het algemeen 

DichloorDifenylTrichloorethaan, kortweg DDT, waarvan 

de werkzaamheid als insecticide in 1939 door de Zwitser 

Paul Hermann Müller was aangetoond, die er in 1948 de 

Nobelprijs voor ontving. Uiteindelijk werd op eigen 

kracht de fabriek aan de Hemdijk voltooid en in gebruik 

genomen. Naast Lindaan ging men er ook de variant 

Trichloorfenoxyazijnzuur produceren, afgekort als 2,4,5-

t. Hierbij liep het in 1963 vreselijk uit de hand toen het 

deksel van een reactorvat werd geblazen en de inhoud 

hiervan zich door de hele fabriek verspreidde. Wanneer 

er na de schoonmaakwerkzaamheden tientallen mede-

werkers ziek worden en dierproeven uitwijzen dat de 

productiehal nog steeds gecontamineerd is, neemt men 

het drastische besluit om deze af te breken en te 

vervangen door nieuwbouw. Achteraf werd vastgesteld 

dat er zich dioxine-verbindingen gevormd moeten 

hebben, waarvan de toxiciteit in 1976 wereld-

bekendheid kreeg door het ongeval in het Italiaanse 

Seveso. Nooit is duidelijk geworden of het eerder 

genoemde gebrek aan ervaring op het gebied van 

chemische productie een rol heeft gespeeld bij het 

ongeluk.  Hoewel de naam van Philips Duphar nog 

regelmatig negatief in de publiciteit zou komen door de 

gevolgen van deze en andere verontreinigingen (in de 

Volgermeerpolder), heeft dit het voorbestaan niet meer 

in gevaar kunnen brengen. Vanaf 1958 was men 

eindelijk winst gaan maken en begonnen de eigen 

productontwikkelingsactiviteiten hun vruchten af te 

werpen. Intussen telde de hoofdindustriegroep 

twaalfhonderd medewerkers en was wel duidelijk dat 

Weesp er het zwaartepunt van zou worden, want na een 

korte naoorlogse opleving was Van Houten namelijk 

definitief in een negatieve spiraal terechtgekomen en 

zou haar industrieterrein in de Aetsveldse polder 

genoeg uitbreidingsmogelijkheden gaan bieden voor 

het expanderende Philips Duphar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: Analyse van productiemonsters in de 

vitaminefabriek. 

Het einde van Van Houten 

Net als voor de oorlog had Van Houten te leiden van de 

sterke prijsschommelingen op de cacaomarkt en had 

het bedrijf de achterstand in chocoladeartikelen op haar 

concurrenten niet kunnen inlopen. Sterker, deze was 

alleen maar groter geworden door de komst van de 

candybar waarmee het Amerikaanse bedrijf Mars nu 

ook Europa veroverde. Deze vestigde dan ook nog eens 

zijn eerste overzeese fabriek in Nederland (Veghel) 

vanwege het feit dat de Amsterdam was uitgegroeid tot 

de grootste overslaghaven voor cacao in de wereld. Van 

Houten bleef te lang vasthouden aan de traditionele 

chocoladerepen, maar had daarin al geduchte 

binnenlandse tegenspelers als Verkade, Victoria, Venz 

en Kwatta. Eind jaren vijftig waren zoon Geert van 

Mesdag jr. en kleinzoon Maarten van Mesdag aan het 

roer gekomen van een bedrijf dat steeds verder 

achterop dreigde te raken. Daarom werd in 1963 het 

drastische besluit genomen om tot verkoop over te gaan 

en wel aan het Amerikaanse chemiebedrijf Grace & Co. 

De bedoeling hiervan was om in ieder geval meer 

kapitaal te hebben voor modernisering, maar de praktijk 

pakte anders uit. Grace & Co haalde de cacaoverwerking 

weg uit Weesp en bracht deze onder bij een ander 

dochterbedrijf in Zaandam (ADM), zodat Van Houten 

het helemaal moest hebben van de chocoladeartikelen 

waar men nooit in had uitgeblonken. Waar de 

Amerikanen zich bemoeiden met de concrete bedrijfs- 
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Afbeelding 10: Reclameaffiche voor chocoladerepen 

uit 1955 

voering was dit ook niet altijd succesvol, zoals de 

vierkante opslagtanks voor de chocolade die ze in 

Weesp lieten plaatsen terwijl uit ervaring bekend was 

dat voor het voortdurend roeren van deze massa ronde 

exemplaren de voorkeur genoten. In 1969 had Grace & 

Co haar belangstelling verloren en verkocht haar 

aandelen aan het eveneens Amerikaanse Peter Paul Inc. 

De verwachtingen waren hoopvol, omdat het dit keer 

ging om een chocoladeproducent met candybars in zijn 

assortiment. Om geen tijd meer te verliezen werden 

complete productielijnen naar Weesp verscheept en de 

bijbehorende marketingcampagne door Amerikaans 

personeel geleid. De nieuwe merken bleken echter niet 

aan te slaan, waardoor Van Houten reddeloos verloren 

was. In 1971 volgde sluiting van het fabriekscomplex in 

Weesp, waardoor vijfhonderd personeelsleden hun 

baan verloren. Machines en merknaam voor 

cacaopoeder en –boter kwamen terecht bij het Duitse 

bedrijf Monheim en verkeren sinds 2000 in handen van 

het Belgische concern Barry Callebaut. De 

fabrieksgebouwen werden korte tijd later gesloopt, 

uitgezonderd de vitaminefabriek van Philips-Duphar die 

samen met de naam Van Houten Industriepark 

tegenwoordig nog herinnert aan het cacaoverleden van 

Weesp. 

Afbeelding 11: Van Houten Industriepark eind jaren 

zeventig. De vitaminefabriek is gemarkeerd. 
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De groei van Philips Duphar 

In 1956 kwam Isoxuprine als eerste geneesmiddel dat 

binnen de eigen researchorganisatie was ontwikkeld 

onder de merknaam Duvadilan op de markt. Vanwege 

de vaatverwijdende eigenschappen van deze stof was 

het heilzaam voor patiënten met doorbloedings-

stoornissen. Niet lang daarna was  het onderzoek naar 

zogenaamde retrostereoïden succesvol toen bleek dat 

men met dydrogesteron een kopie van het vrouwelijk 

geslachtshormoon progesteron in handen had. Het 

werd in 1960 onder de naam Duphaston gelanceerd. 

Door de ontdekking dat influenzavaccins aangemaakt 

kunnen worden door inspuiting van het virus in 

kippeneieren konden deze in grotere volumes 

geproduceerd worden. Het leidde zelfs tot het opzetten 

van een eigen vaccinatiedienst die door heel het land 

deze zogenaamde Influvac-injecties toediende. Binnen 

het Natuurkundig Laboratorium van Philips was al in de 

jaren dertig begonnen met het exploreren van 

radioactieve isotopen in een eigen cyclotron. Nadat 

bekend was geworden dat deze ook voor diagnostische 

doeleinden inzetbaar zijn,  ging Philips-Duphar hiermee 

verder en ontwikkelde een breed assortiment voor 

medisch onderzoek. Hiermee was het bijvoorbeeld 

mogelijk om kwalen in het maagdarmkanaal beter te 

bestuderen. De medicinale stoffen die hieruit 

voortkwamen waren lactulose tegen obstipatie en 

mebeverine dat voor de behandeling van een 

prikkelbare darm onder de naam Duspatal in de 

schappen van de apotheek belandde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ongeluk aan de Hemweg had geen negatieve 

gevolgen voor de activiteiten op het gebied van de 

gewasbeschermingsmiddelen. Ook hier wilde men tot 

nieuwe producten komen en het hiervoor benodigde 

onderzoek werd vanaf 1951 uitgevoerd op het landgoed 

Boekesteijn in ’s Graveland. Het landhuis werd ingericht 

als laboratorium waar insecticiden, herbiciden en 

fungiciden werden ontwikkeld, die in de groentetuin 

met kassen en boomgaard uitgetest konden worden. 

Ook hier lieten de resultaten niet lang op zich wachten. 

Zo werd in 1956 Tedion gepresenteerd, de merknaam 

waaronder Tetradifon verkocht wordt aan akker-

bouwers om hun gewassen te beschermen tegen de 

spintmijt. Enkele jaren later volgen Wepsyn tegen 

meeldauw en Casoron tegen onkruid. De productie van 

de grondstof voor laatstgenoemd herbicide, 

dichloorbenzonitril, verliep echter zo problematisch dat 

hiervoor tijdelijk een beroep moest worden gedaan op 

een van de fabrieken van Shell. Omdat dit nog maar 

eens illustreerde dat men de praktijk van de industriële 

chemie onvoldoende onder de knie had, moest een 

drastische stap gezet worden. Dit werd vereenvoudigd 

door de plannen van Rijkswaterstaat om het 

Noordzeekanaal te verbreden, waarvoor de organisatie 

haar oog had laten vallen op het uitgestrekte terrein aan 

de Hemdijk. Zo kon Philips Duphar definitief afscheid 

nemen van het weinig gelukkige verleden van dit 

industriecomplex en een geheel nieuwe start maken. De 

nieuwe locatie was gelegen aan de andere oever van het 

Noorzeekanaal. Daar verrees in 1966 aan de Ankerweg 

een compleet nieuwe fabriek volgens de laatste stand 

der techniek, waar de productie van alle 

gewasbeschermingsmiddelen geconcentreerd werd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 12 (links): Operators aan het werk in de 

vitaminefabriek, medio jaren vijftig. 

Afbeelding 13 (boven): Landgoed Boekesteijn in ’s 

Graveland waar Philips Duphar een onderzoeks-

centrum in liet richten. 
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Dat de “buitenlucht” het onderzoek naar nieuwe 

gewasbeschermingsmiddelen goed had gedaan 

smaakte naar meer en de bedrijfsleiding besloot nu ook 

de afdeling voor veterinair onderzoek “de boer op te 

sturen”. Daarvoor wordt in 1960 de proefboerderij 

Hoogerlust in Muiden aangekocht. Aanvankelijk richtte 

het onderzoek zich nog op het verrijken van diervoer 

met vitamine A en D, maar na de technologische 

doorbraak op het gebied van de humane vaccins 

verschoof de diergeneesmiddelenontwikkeling ook al 

snel in deze richting omdat de intensieve veehouderij 

hiervoor een interessante afzetmarkt was gaan vormen. 

Met vaccinproductie voor zowel mens als dier werd het 

ook lucratief om een eigen injectiespuit op de markt te 

brengen. Deze auto-injector was bedoeld om patiënten 

en niet-geschoold personeel voorverpakte doses te 

laten toedienen. 

Zoals gezegd vormde Weesp het zwaartepunt van al 

deze activiteiten. Op de plaats van de gesloopte fabriek 

van Van Houten liet Philips Duphar dan ook in de jaren 

zeventig nieuwbouw optrekken om hier onderdak aan 

te bieden. Naast productiegebouwen betrof dat ook 

laboratoria, proeffabrieken en een waterzuiverings-

installatie om aan de verscherpte milieueisen te kunnen 

voldoen. Dit Van Houten Industriepark breidde zich veel 

verder uit dan het areaal van de oorspronkelijke 

cacaofabriek en strekte zich uit in de richting van het 

westelijk gelegen Amsterdam-Rijnkanaal. Voor verkoop- 

en hoofdkantoor hield men echter vast aan Amsterdam 

als vestigingslocatie, hoewel ook daar nieuwbouw werd 

betrokken (resp. aan het Minervaplein en de 

Apollolaan).  

Overnames 

Ondanks de groei en verkoopsuccessen van Philips 

Duphar was er aan de positie binnen het moederbedrijf 

niet veel veranderd. Dat was ondertussen een 

elektronicaconcern van wereldformaat geworden 

waarbinnen de farmaceutische divisie een vreemde 

eend in de bijt was gebleven. Wel was de 

bedrijfseconomische visie binnen grote multinationals 

internationaal aan het veranderen. Was het in de jaren 

vijftig nog de trend binnen de industrie om te groeien 

door nieuwe markten te betreden of te ontwikkelen en 

op omzet te sturen, door de groeiende macht van de 

aandeelhouder wijzigde dit zich in een strategie waarin 

de winstgevendheid voorop stond en die vergroot 

moest worden door concentratie op enkele 

kernactiviteiten. Vanwege de toegenomen inter-

nationale concurrentie moest ook Philips meegaan in 

deze trend, met name omdat de nieuwe ontwikkelingen 

binnen de elektronica, zoals voortschrijdende 

miniaturisatie en de opkomst van de computer grote 

investeringen vergden. Het was dan ook voor insiders 

geen verrassing dat Philips Duphar in aanmerking kwam 

voor verkoop. Gezien de ervaringen uit het verleden lag 

een overnamekandidaat uit de chemische industrie het 

meest voor de hand. Bedrijven in deze sector waren 

bovendien ook actief op zoek naar producten met een 

hogere toegevoegde waarde, nu de marges van hun 

bulk- of basisproducten steeds verder onder druk 

kwamen te staan door internationale concurrentie. Ook 

de Nederlandse chemiebedrijven deden hier aan mee. 

Zo werden Organon, Diosynth en Intervet overgenomen 

door de Koninklijke Zout Unie (later AKZO) en bouwde 

DSM een farmadivisie op door aankoop van Brocades, 

Andeno en ACF. De nieuwe eigenaar van Philips Duphar 

werd in 1980 het Belgische chemiebedrijf Solvay, dat 

met zijn zoutactiviteiten een min of meer vergelijkbare 

oorsprong had als het Nederlandse AKZO.  

Na vijftig jaar Philips zou Solvay bijna dertig jaar lang het 

moederbedrijf van Duphar blijven. In die periode werd 

weliswaar afscheid genomen van de naam, deze 

veranderde in Solvay Pharmaceuticals, en de 

gewasbeschermingsproductie in Amsterdam, maar 

werd tegelijkertijd volop geïnvesteerd in de vestigingen 

te Weesp, Olst en Veenendaal. Dit ging dan vooral om 

de vaccinproductie die sterk werd uitgebouwd, maar 

ook om nieuwe categorieën van geneesmiddelen zoals 

de psychofarmaca op basis van fluvoxamine (merknaam 

Fevarin) en antibiotica tegen luchtweginfecties op basis 

van quinolonen. Na de laatste eeuwwisseling vond een 

nieuwe concentratiegolf plaats waarin de 

chemiebedrijven op hun beurt weer hun farmaceutische 

activiteiten van de hand deden, dit keer aan 

wereldspelers in deze branche:  MSD werd in 2009 

eigenaar van Organon en het eveneens Amerikaanse 

Abbott kocht in datzelfde jaar Solvay Pharmaceuticals.  

Inmiddels is het afslankingsproces van Philips zover 

voortgeschreden dat enkel nog een twee divisies 

resteren, namelijk die voor verlichtingsproducten en 

medische apparatuur. Aangezien eerstgenoemde wordt 

klaargestoomd voor verzelfstandiging zal Philips zich op 

de lange termijn volledig gaan concentreren op 

medische systemen. En daarmee doet zich de 

opmerkelijke situatie voor dat de focus van Philips 

tenslotte dezelfde is geworden als destijds die van haar 

“buitenbeentje” in Weesp: Gezondheidszorg.  
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Monumentenstatus voor de Vitaminefabriek 

Dat de vitaminefabriek behouden is gebleven is te 

danken aan het feit dat het gebouw tot op de dag van 

vandaag voor productiedoeleinden wordt ingezet. 

Omdat de technische ontwikkelingen niet stil gestaan 

hebben is inmiddels het interieur en exterieur drastisch 

gewijzigd. Aan de buitenkant is dat te zien aan de vele 

pijpen die uit het gebouw steken. De dikke pijpen zorgen 

voor verse lucht in de fabriek, uit de kleine pijpjes op het 

dak komen damppluimpjes van oplosmiddelen die uit 

de reactoren vrijkomen. Brandveiligheidseisen hebben 

ervoor gezorgd dat er inmiddels overal vluchtwegen zijn 

en brandtrappen langs het gebouw lopen. Arbo-eisen 

hadden tot gevolg dat nu bijvoorbeeld aan de 

buitenkant een blauwe liftschacht gebouwd is.  

Daarmee zijn de architectonische kenmerken van het uit 

1895 daterende gebouw voor een belangrijk deel 

gemaskeerd, zoals menig buitenstaander ook kan 

waarnemen, omdat het door de ligging nabij de 

toegangspoort aan de C.J. van Houtenlaan goed 

zichtbaar is. Een aantal van deze  bouwkundige facetten 

zoals het siermetselwerk van de uitkragende topgevels, 

de getoogde houten kozijnen met schuifvensters en 

draairamen, de inwendig stalen onderslagbalken op 

gietijzeren kolommen en de grote ijzeren rozetankers 

zijn wat dat betreft het vermelden waard. De 

zogenaamde Lucas IJsbrandszpannen waarmee het dak 

is afgedekt onderscheiden zich door hun kenmerkende 

tekening en zijn inmiddels zeldzaam geworden buiten 

het oorspronkelijke productiecentrum Makkum. 

Typisch industriële aspecten die het pand de moeite 

waard maken zijn de originele hijsbalk op de 

noordwesthoek, het tongewelf van gewapend beton 

over de volle lengte van het gebouw en het 

bijbehorende ketelhuis dat (vrij liggend) dwars geplaatst 

is aan de kop van de bedrijfshal, maar waarvan de 

schoorsteen helaas gesloopt is.  

 

 

Dat het hier gaat om het enige overblijfsel van het 

fabriekscomplex van C.J. van Houten & Zoon was echter 

de belangrijkste reden voor Weesp om de 

vitaminefabriek toe te voegen aan de gemeentelijke 

monumentenlijst, hoewel de cacaoproductie zelf er 

overigens nooit in heeft plaats gevonden. Het is 

aanmerkelijk kleiner dan de andere fabriekspanden die 

begin jaren zeventig gesloopt werden, maar wat 

bouwstijl betreft wel representatief voor het gehele 

complex. Aangezien een bredere bewustwording van de 

waarde van industrieel erfgoed relatief recent is 

ontstaan en de cacaofabrieken destijds plaats moesten 

maken voor de nieuwe industriële activiteiten van 

Philips Duphar, moet het verdwijnen hiervan achteraf 

gezien als onvermijdelijk worden beschouwd. Dat geldt 

ook voor het eerste fabriekscomplex van Van Houten 

aan de Oude Gracht in Weesp. Dat werd al in 1903 

gesloopt na het gereedkomen van de nieuwbouw in de 

Aetsveldse polder. Op de vrijgekomen grond werd met 

financiële steun van de cacaofabrikant een Protestante 

kerk en bewaarschool gesticht: de “Van Houten-kerk” of 

“Chocoladekerk” zoals de Weespenaren hem nog steeds 

noemen. De bedrijfsleiding van Solvay was destijds niet 

erg ingenomen met het toekennen van de 

gemeentelijke monumentenstatus uit vrees dat 

noodzakelijke aanpassingen van het pand in de 

toekomst mogelijk op bezwaren vanwege aantasting 

van het historisch uiterlijk zouden kunnen stuiten. Uit 

het feit dat het sindsdien inwendig een grondige 

modernisering heeft ondergaan kan worden opgemaakt 

dat deze zorg achteraf gezien voorbarig was.    Onder de 

huidige omstandigheden zal dit enigszins opmerkelijke 

monument weinig bijdragen aan het in stand houden 

van de herinnering aan Van Houten  Cacao , hoewel de 

associatie  met Philips nog geringer zal zijn, terwijl het 

gebouw toch aan dat bedrijf haar behoud heeft te 

danken. 
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Afbeelding 14: De vitaminefabriek anno 2016. 

 

Ir. J.M.M. Busio (1970) studeerde chemische technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, was van 1995 tot 2006 

werkzaam als onderzoeker en procesontwikkelaar binnen Philips en is thans productontwikkelaar op het gebied van 

technisch textiel en composieten. 
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